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  RADIOLA DESIGN & PUBLICIDADE, já devidamente 
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem por meio 
de seu representante legal, na forma de seu contrato social, interpor 
RECURSO ADMINISTRATIVO contra o julgamento da proposta técnica, 
pelas razões a seguir expostas. 
 
 
I – TEMPESTIVIDADE 
 
  A recorrente foi intimada do julgamento das propostas técnicas 
em 26 de setembro de 2014 (vinte e seis de setembro de dois mil e 
quatorze ). Conforme previsão editalícia, a contagem do prazo de 5 dias úteis 
para apresentação do recurso se inicia no primeiro dia útil após a referida 
manifestação. 
 
 Iniciado o prazo em 29 de setembro de 2014 (segunda-feira), o prazo 
final para apresentação de recurso encerra-se em 6 de outubro de 2014 
(segunda-feira), sendo inquestionável a tempestividade do presente recurso. 
 
 
II – BREVE HISTÓRICO 
 
  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
instaurou processo licitatório, sob a modalidade de concorrência, do tipo 
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técnica e preço, objetivando contratar empresa para a prestação de serviços 
de publicidade compreendendo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição, aos veículos e demais meios de 
divulgação, de publicidade de competência da Assessoria de Relações 
Institucionais e Comunicação do CAU/BR. 
 
  Após a apresentação dos envelopes de propostas e 
documentos pelos licitantes, foi promovida a análise das propostas técnicas. 
 
  Sucede que a pontuação concedida à proposta técnica da 
recorrente não reflete seu conteúdo e documentação, tendo sido retirados 
pontos de forma equivocada. 
 
  Passa a recorrente a demonstrar de forma analítica que deve 
ser revista a pontuação da sua proposta técnica, em razão de atender a 
todos os critérios estabelecidos no edital. 
 
 
III – CRITÉRIO IDEIA CRIATIVA 
 
  De efeito, não há como aceitar a pontuação concedida à 
proposta técnica da recorrente em relação ao critério IDEIA CRIATIVA. 
 
  O edital estabeleceu como pontuação máxima de 20 (vinte) 
pontos ao referido critério de pontuação técnica, sendo concedida apenas 
12,67 pontos à recorrente. 
 
  Todos os requisitos previstos nas letras de “a” a “i”, do subitem 
12.2.1.3. do edital foram rigorosamente atendidos pela recorrente, no que se 
refere ao critério IDEIA CRIATIVA, como se verá a seguir. 
 
 
III.1 - ITEM 12.2.1.3 A) A SUA ADEQUAÇÃO AO PROBLEMA ESPECÍFICO 
DE COMUNICAÇÃO 
 
  Conforme entendimento do briefing apresentado no Raciocínio 
Básico, o problema específico de comunicação do CAU se baseia, em 
primeiro plano, no combate à baixa percepção e valorização profissional dos 
arquitetos e urbanistas.  
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  A campanha, portanto, deveria argumentar sobre a sua 
valorização assim como a necessidade destes profissionais no planejamento 
e construção de um futuro melhor para nossa sociedade. 
 
  Seguindo este objetivo, foi criado o slogan “O nosso futuro 
muda a cada projeto. Valorize o Arquiteto.” Essa frase demonstra, 
notoriamente, a forte adequação ao problema de comunicação da campanha, 
evocando a responsabilidade e valorizando a atuação destes profissionais 
em nosso bem-estar futuro. Ainda, faz uma referência a projetos pessoais e à 
atuação constante de arquitetos que, com projetos arquitetônicos, vão 
modificando a sociedade. Além de particularizar a experiência, o slogan ainda 
convida o interlocutor a valorizar o agente transformador – arquiteto. 
 
 
III.2 - ITEM 12.2.1.3 B) A MULTIPLICIDADE DE INTERPRETAÇÕES 
FAVORÁVEIS QUE COMPORTA 
 
  Neste quesito, o “Projeto Feliz Cidade” (website apresentado 
como plataforma de comunicação pública) comporta uma série de 
interpretações positivas e favoráveis ao objetivo de comunicação: 
 
• Interpretações sobre o significado do verbo “Projetar”: arquitetar, 

bosquejar, delinear, desenhar, esboçar, plantear, riscar, traçar, 
idealizar, idear, imaginar, maquinar, planear, planejar, programar. 

 
• “ Feliz Cidade ”. Uma combinação de palavras pensadas para 

causar diversas interpretações favoráveis. Uma “cidade feliz” gera 
felicidade aos seus habitantes. Um “projeto feliz” é aquele 
considerado inovador e bem-sucedido. Um projeto de vida mais feliz, 
uma cidade mais feliz. O argumento de trivialidade acerca do nome 
do projeto é deveras subjetivo, uma vez que a modificação simples 
de palavras sempre foi uma das buscas da disciplina da publicidade. 
Estamos, com os mesmos caracteres, fazendo referência a três 
conceitos complementares “Felicidade”, “Cidade” e “Feliz Cidade”. 
Se pensarmos na abrangência do público-alvo da ação (que ocorrerá 
em vias públicas, incluindo toda a população de grandes centros), 
essa escolha estética torna-se ainda mais adequada.   

III.3 - ITEM 12.2.1.3 C) A COBERTURA DOS SEGMENTOS DE PÚBLICO 
ENSEJADA POR ESSAS INTERPRETAÇÕES 
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http://www.sinonimos.com.br/imaginar/
http://www.sinonimos.com.br/maquinar/
http://www.sinonimos.com.br/planear/
http://www.sinonimos.com.br/planejar/
http://www.sinonimos.com.br/programar/


  Um dos grandes desafios de comunicação dessa campanha é 
alcançar a maior variedade de perfis socioeconômicos, além de entidades 
públicas e privadas. Por isso, optamos por criar uma linguagem simples e de 
fácil assimilação.  
  Uma escolha extremamente eficaz para poder atingir 
percepções em diferentes níveis como: a) Formadores de opinião; b) 
Sociedade Civil; e c) Tomadores de decisão.  
  O conceito da campanha permite que a linha criativa possa ser 
adaptada a cada público, sempre relacionando aspectos que tornam uma 
cidade melhor urbanisticamente.  
 
  Assim, quando deve ser percebida de maneira acessível, a 
campanha o faz de maneira tão eficiente quando deve ser percebida com 
sofisticação. 
 
 
III.4 - ITEM 12.2.1.3 D) A ORIGINALIDADE DOS ELEMENTOS QUE A 
CONSTITUEM 
 
  O conceito “Projeto Feliz Cidade” associa a arquitetura ao 
desejo universal de felicidade, mostrando esse sentimento como resultado de 
um projeto no qual todos têm um papel. Além disso, a sonoridade da leitura 
da frase transforma as duas palavras em um conceito único: “Felicidade”.  
 
  "A simplicidade é a extrema sofisticação." Leonardo da Vinci. 
 
  Se considerarmos a originalidade como uma nova interpretação, 
que à primeira vista parece ser óbvia, concluímos que o “trocadilho” das 
palavras seja perfeitamente proposital e criativo. 
  Caso ainda considerarmos a originalidade como algo não usual 
ou pouco utilizado, basta pesquisarmos no Google e verificarmos que não há 
nem nunca houve a utilização deste termo no âmbito da arquitetura. 
Podemos dizer, então que é uma solução inovadora.  
  Em termos visuais, a proposta apresentada não faz uso de 
banco de imagens, apresentando, em oposição, uma rica representação 
ilustrada. Com um traço ao mesmo tempo geométrico, mas colorido e 
moderno, a direção de arte se aproxima do desenho de projetos 
arquitetônicos com a utilização da perspectiva isonômica, traduzindo esses 
elementos de maneira mais acessível para o público-alvo. 
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http://www.ociocriativo.com.br/frases/pesquisa.cgi?cmd=psq&chk=1&opc=txt&chk_aut=1&key=Leonardo%2520da%2520Vinci


III.5 - ITEM 12.2.1.3 E) A SIMPLICIDADE DA FORMA SOB A QUAL SE 
APRESENTA 
 
  Um dos grandes desafios de comunicação da ideia criativa era 
traduzir em uma linguagem simples um assunto considerado bastante 
complexo. Abrir a discussão sobre “direitos urbanos” exige uma forma precisa 
e clara para gerar um rápido entendimento do assunto. 
 
  Por isso, criamos a expressão “Feliz Cidade”, visto que ela 
associa a arquitetura ao desejo universal de felicidade, mostrando esse 
sentimento como resultado de um projeto no qual todos têm um papel. 
 
"A genialidade é a habilidade de reduzir o complicado ao simples." C. W. 
Ceram. 
 
  Se nós observarmos com atenção o slogan “O nosso futuro 
muda a cada projeto. Valorize o Arquiteto.” percebemos uma linguagem 
extremamente limpa, de fácil decodificação e de extrema objetividade. 
 
 
III.6 - ITEM 12.2.1.3 F) SUA PERTINÊNCIA NAS ATIVIDADES DO CAU/BR E 
À SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE 
 
  Mais que uma campanha publicitária, o “Projeto Feliz 
C i d a d e ” e x t r a p o l a a p u b l i c i d a d e e p r o p õ e u m a a ç ã o 
integradora (vide website apresentado), que trará significativos benefícios 
para a sociedade.  
 
  Trata-se de uma ação de comunicação que faz uso de 
publicidade, intervenção urbana baseada na integração de plataformas 
urbanas e digitais com o objetivo de: 1) valorizar o arquiteto; 2) democratizar 
o conhecimento sobre temas urbanos; 3) promover a importância de projetos 
arquitetônicos; 4) reconhecer os arquitetos e o CAU/BR como catalisadores 
deste processo e porta-vozes da opinião pública.  
 
  Desta maneira, acreditamos que este posicionamento 
influenciará diretamente na imagem e representatividade da instituição, 
aumentando a consciência sobre as atividades do CAU - como por exemplo, 
na exigência de RRT como garantia de qualidade para bons projetos de 
arquitetura. 
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III.7 - ITEM 12.2.1.3 G) OS DESDOBRAMENTOS COMUNICATIVOS QUE 
ENSEJA, CONFORME DEMONSTRADO EM PEÇAS APRESENTADAS 
 
  Podemos afirmar, conforme exemplificação das peças 
apresentadas:  1) VT monstro WEB; 2) Folder Projeto Feliz Cidade; 3) 
Website Projeto Feliz Cidade); que todas elas estão perfeitamente unidas 
conceitualmente e que, além isso, desdobram-se para diferentes públicos e 
momentos de campanha.  
 
  Locução do VT monstro web apresentado: 
 
“Quando você pode sentir o sol ao acordar 
E a cidade segue o compasso do seu estilo de vida 
E você se sente em casa chegando em qualquerlugar 
Quando tudo ao seu redor parece estar conectado ao seu ritmo 
É porque alguém soube planejar cada detalhe em busca da sua felicidade 
O nosso futuro muda a cada projeto 
Valorize o arquiteto 
Uma homenagem aos arquitetos e urbanistas do Brasil 
Conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil.” 
 
  Se analisarmos com critério o VT monstro web, notaremos a 
riqueza de desdobramentos comunicativos ao utilizarmos imagem de 
diferentes lugares, tipo de pessoas e bons exemplos de felicidade gerada 
pela arquitetura.  
 
  Ao visitarmos o website, percebemos a versatilidade das 
ilustrações e a extrema didática dos infográficos ao explanar sobre os temas, 
os projetos e as ideias da população. 
 
 
III.8 - ITEM 12.2.1.3 H) A EXEQUIBILIDADE DAS PEÇAS 
 
  A simplicidade de produção e o funcionalismo das peças foram 
os fatores que nos guiaram desde o princípio da estratégia de comunicação. 
Não havendo portanto nenhuma incoerência nem complexidade de execução 
e implementação das ideias propostas. 
 
  Podemos afirmar isso com extrema propriedade pois a 
mecânica do projeto está baseada em uma tecnologia simples (fórum 
de discussão colaborativo) e de notória repercussão (mídias sociais). Desta 
maneira, estamos propondo peças de não necessitam de grandes investimos 
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e tempo de execução, dada a simplicidade de produção dos vídeos, das 
ilustrações e do website. 
 
 
III.9 - ITEM 12.2.1.3 I) COMPATIBILIDADE DA LINGUAGEM DAS PEÇAS 
AOS MEIOS PROPOSTOS 
 
Peça:  Monstro Web TV. Neste vídeo, por se tratar de uma homenagem aos 
arquitetos na comemoração de 5 anos do CAU/BR, direcionados a linguagem 
para uma estética inspiradora e emotiva. Ao utilizar cenas do cotidiano em 
grandes cidades, pessoas felizes em seus direitos urbanos e arquitetos 
realizando projetos para um futuro melhor, criamos uma atmosfera sensorial 
e, ao mesmo tempo, bastante efetiva na tarefa de estabelecer relação de 
causa/consequência.  
 
Peça:  Folder. Em forma de um mapa infográfico, explicamos de maneira 
objetiva e ilustrativa todos os passos para participação do concurso. 
Criativamente, desenhamos uma “Cidade perfeita” com ruas e mobiliários 
urbanos de maneira a demonstrar metaforicamente o percurso de um 
“Projeto Feliz” até a sua implementação. Consideramos, portanto, bastante 
oportuna linguagem infográfica para um entendimento preciso do projeto. 
 
Peça:  Site. Apropriando-se da mesma estética do folder, adaptamos o 
conteúdo ao site e subdividimos as categorias de informação para melhor 
entendimento e compartilhamento de informações. Além disso, as ilustrações 
vetoriais estilizadas possuem traços extremamente contemporâneos e se 
modulam perfeitamente para reprodução em telas tablet, celulares e 
quaisquer outros meios digitais. 
 
  Verifica-se que todos os requisitos exigidos pelo edital ao critério 
IDEIA CRIATIVA foram devidamente atendidos e encontram-se esclarecidos 
na proposta técnica da recorrente, devendo ser revista sua pontuação para 
20 (vinte) pontos. 
 
 
IV – CRITÉRIO IDEIA CRIATIVA – AUSÊNCIA DE FALHAS 
 
  As únicas críticas formuladas ao critério IDEIA CRIATIVA da 
proposta técnica da recorrente foram as seguintes: 
 

IDEIA CRIATIVA: Boa execução da ideia do concurso, por meio de 
hotsite com vídeos, depoimentos e locais de votação. Porém, 
acreditamos que faltou, principalmente no VT e no folder, explicar o 
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papel do arquiteto na construção das cidades, faltou destacar seu 
protagonismo. O VT de web não cumpre esse papel, com uma vaga 
ideia de qual a responsabilidade do arquiteto e urbanista na 
construção feliz-cidade. Além disso, o texto induz à leitura de que os 
arquitetos não são devidamente qualificados. 

 
  Com efeito, discorda-se da interpretação dos julgadores, pois a 
proposta da recorrente não incorre nas supostas falhas apontadas. 
 
 
IV.1 - “FALTOU EXPLICAR O PAPEL DO ARQUITETO E SEU 
PROTAGONISMO” 
 
  No vídeo para WEB encontra-se claro o papel do arquiteto e 
seu protagonismo: 
 
“Quando você pode sentir o sol ao acordar 
E a cidade segue o compasso do seu estilo de vida 
E você se sente em casa chegando em qualquerlugar 
Quando tudo ao seu redor parece estar conectado ao seu ritmo 
É porque alguém soube planejar cada detalhe em busca da sua felicidade 
O nosso futuro muda a cada projeto 
Valorize o arquiteto 
Uma homenagem aos arquitetos e urbanistas do Brasil 
Conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil.” 
 
  Destaca-se para o seguinte trecho: 
 

“É porque alguém soube planejar cada detalhe em busca da sua 
felicidade” 

 
  Neste recorte, comunicamos objetivamente o protagonismo do 
arquiteto como um agente capaz de influenciar ativamente na sociedade ao 
desenvolver projetos que busquem a satisfação plena dos habitantes em 
nossas cidades. 
 
  Sincronizada com a locução em off, a imagem que aparece no 
vídeo no momento em que o locutor profere a frase “alguém soube“ é de uma 
dupla de arquitetos discutindo um projeto na tela do computador. Na 
sequência, a fusão dessa mesma imagem se transforma em uma praça com 
um chafariz, sugerindo o conforto do mobiliário urbano desenhado por 
arquitetos e urbanistas.  
 
  Ainda, é importante destacar a conclusão do texto na locução:  
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“O nosso futuro muda a cada projeto. Valorize o arquiteto”. 
 
  O desfecho da história, mais uma vez, reafirma precisamente o 
papel do arquiteto na construção do nosso futuro, evocando a 
responsabilidade e valorizando a atuação destes profissionais na mudança 
bem sucedida em nosso meio ambiente. 
 
  Necessário lembrar também que o vídeo utiliza um discurso 
emotivo por meio de uma linguagem sensorial (alcançada pelo “slow motion” 
das cenas, tom da locução e estilo da trilha sonora), utilizando cenários de 
realizações arquitetônicas que promovem o bem-estar concreto para seus 
habitantes, representando o resultado final da missão e valores da profissão. 
 
  No folder: 
 
 
Arquitetura e Urbanismo para todos 
Projetar o futuro de uma maneira democrática é a oportunidade que uma 
sociedade possui de reinventar-se. Por isso, lutamos pela universalização do 
acesso à Arquitetura e Urbanismo de qualidade, incentivando projetos que 
promovam melhorias em escala nacional, tornando os brasileiras mais felizes 
com ambientes planejados para oferecer moradia digna, sustentabilidade e 
tantos outros temas que harmonizem a ocupação do homem no seu território 
 
Como Atuamos? 
Oferecemos condição de trabalhos aos arquitetos e urbanistas 
disponibillizando via Sistema de Informação e Comunicaçnao do CAU - 
SIXXAU - a emissão de RRTs e certidões diversas 
Defendemos o papel e atuação dos arquitetos no planejamento de espaços 
públicos e privados 
Regulamos normas e boas práticas na arquitetura 
Conectamos os intereses da sociedade com o setor público 
Promovemos a evolução do estudo e formação dos arquitetos e urbanistas 
Fomentamos novos conhecimentos sobre a arquitetura e tecnologia 
Buscamos referências inovadoras para cooperação internacional 
Fiscalizamos as atividades dos arquitetos por meio de plataformas digitais 
 
Para que tudo isso? 
Para assegurar que os nossos arquitetos e urbanistas sejam altamente 
qualificados e devidamente capacitados para atuar no mercado de trabalho 
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Quem ganha com isso? Todo o Brasil 
 
O nosso futuro muda a cada projeto. Valorize o Arquiteto. 
www.caubr.gov.br 
 
 
  Nessa mídia, encontra-se destacado que: 
 

“Projetar o futuro de maneira democrática é a oportunidade que uma 
sociedade possuí de reinventar-se”.   

  Discutir, planejar, projetar e realizar são os princípios básicos 
para se conquistar uma mudança em qualquer meio social. Na introdução 
acima, afirmamos o caminho da participação social (indicada, inclusive pelo 
briefing da concorrência) como fonte e inspiração de mudanças pautadas 
pela discussão democrática.  
 
  No texto a seguir, concluímos o raciocínio em defesa dos 
direitos urbanos e do papel da arquitetura: 
 

“Por isso. Lutamos pela universalização do acesso à 
Arquitetura e Urbanismo de qualidade, incentivando projetos 
que promovam melhoria em escala nacional,...”  

 
  Dando continuidade ao discurso, em seguida destacamos a 
seguinte passagem: 
 

“Como atuamos ?..... Defendemos o papel e a atuação dos 
arquitetos no planejamento dos espaços públicos e privados”.  

 
  Finalmente, podemos afirmar e provar através do conteúdo 
textual da peça que não resta dúvidas de que explicamos o papel do 
arquiteto e seu protagonismo de maneira coerente com as atribuições do 
profissional de arquitetura, conforme os objetivos da Lei 12.378 e do CAU. 
 
 
IV.2 - O TEXTO INDUZ A LEITURA DE QUE OS ARQUITETOS NÃO SÃO 
DEVIDAMENTE QUALIFICADOS 
 
  Ao que parece, os julgadores interpretaram um trecho 
específico da proposta técnica de forma equivocada. O trecho em questão é 
o seguinte: 
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“Para que tudo isso? Para assegurar que os nossos arquitetos e 
urbanistas sejam altamente qualificados e devidamente capacitados 
para atuar no mercado de trabalho” 

 
  Ao interpretar este texto, não observamos nenhuma 
desqualificação profissional.  Pelo contrário, estamos afirmando que a 
atuação do CAU “assegura” a atuação de arquitetos altamente qualificados 
no exercício do seu trabalho. 
 
  De acordo com dicionário de sinônimos, para o verbo 
“assegurar” encontramos as expressões: abonar, afiançar, avalizar, certificar, 
confirmar, endossar, garantir, possibilitar, propiciar, proporcionar. 
 
  Não entendemos, portanto, nenhuma indução negativa na 
interpretação desta frase. 
 
 
IV.3 - VAGA IDEIA DA RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO /URBANISTA 
NA CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE FELIZ 
 
  No vídeo para WEB, destaca-se o seguinte trecho da locução: 
“É porque alguém soube planejar cada detalhe em busca da sua felicidade” e 
seu fechamento “O nosso futuro muda a cada projeto. Valorize o arquiteto”. 
 
  Aqui demonstra-se claramente o papel e responsabilidade do 
arquiteto como agente decisivo na construção da felicidade, não havendo 
argumentos subjetivos ou palavras imprecisas no texto desenvolvido. 
 
  Ainda, no folder há a expressa menção da relevância do 
arquiteto:  

“Saiba como projetamos uma cidade mais feliz: .... 6. A proposta 
eleita é avaliada pelo CAU e vira tema de concursos de projetos 
aberto para arquitetos e urbanistas”.   

 
  Além da exaltação simbólica do conceito de responsabilidade, 
desenvolvemos uma plataforma digital (www.felizcidade.arq.br) que aproxima 
a sugestão pública, disseminando a necessidade do arquiteto e promovendo 
concursos de projetos temáticos eleito pelo público, cuja responsabilidade de 
execução fica a cargo destes profissionais. Mais do que uma simples 
sugestão de planejamento, desenvolvemos uma sofisticada ferramenta de 
cooperação e engajamento entre entidades e arquitetos, baseados no lema 
“FELIZ CIDADE”. 
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  Portanto, não há como entender a “Vaga ideia da 
responsabilidade do arquiteto”. Muito pelo contrário, a proposta da recorrente 
foi a que mais se debruçou sobre o tema, tendo desenvolvido um fluxograma 
de ações, intervenções urbanas, comunicação online e offline para viabilizar 
de maneira organizada a integração da responsabilidade dos arquitetos na 
construção de nosso futuro. 
 
 
V – CRITÉRIO ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO-MIDIA 
 
  Também, não há como admitir a pontuação concedida à 
proposta técnica da recorrente em relação ao critério ESTRATÉGIA DE 
MÍDIA E NÃO-MIDIA. 
 
  O edital estabeleceu como pontuação máxima de 10 (dez) 
pontos ao referido critério de pontuação técnica, sendo concedida apenas 1 
ponto à recorrente. 
 
  Todos os requisitos previstos nas letras de “a” a “f”, do subitem 
12.2.1.4. do edital foram rigorosamente atendidos pela recorrente, no que se 
refere ao critério ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO-MIDIA, como se verá a 
seguir. 
 
V.1 – APRESENTAÇÃO EM QUE A LICITANTE EXPLICITARÁ E JUSTIFICARÁ 
A ESTRATÉGIA E AS TÁTICAS RECOMENDADAS, EM CONSONÂNCIA COM A 
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA POR ELA SUGERIDA E EM 
FUNÇÃO DA VERBA REFERENCIAL INDICADA NO BRIEFING, SOB A FORMA 
DE TEXTOS, TABELAS, GRÁFICOS E PLANILHAS 
 
  A proposta da recorrente explicitou e justificou a estratégia e 
táticas encomendadas nas páginas 7 até a 19 (em forma de textos), na página 
24 (em forma de gráfico) e na página 31 (em forma de planilha). 
 
 
V.2 - A) O CONHECIMENTO DOS HÁBITOS DE CONSUMO DE 
COMUNICAÇÃO DOS SEGMENTOS DOS PÚBLICOS PRIORITÁRIOS 
 
  O edital traz as seguintes informações na sua página 48:  

"Outros dados indicam que os arquitetos e urbanistas 
buscam constantemente aperfeiçoar seus conhecimentos e 
se mantêm atualizados. A grande maioria (82%) frequenta 
cursos, seminários, feiras e eventos afins. É comum 
arquitetos e urbanistas buscarem informações em revistas 
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especializadas (90%), periódicos acadêmicos (70%) e livros 
técnicos (82%)." 

 
  Na estratégia de mídia apresentada, constam os seguintes 
veículos 
 
FLIGHT 1 
TV 
Globonews 
Programa Cidades e Soluções 
GNT 
Programa Decora 
Rádio 
Antena 1  
 
 
Revista 
Época 
Internet  
Site Projeto Design (http://arcoweb.com.br/projetodesign) 
Site Finestra (http://arcoweb.com.br/finestra) 
Site Arquitetura e Urbanismo (http://au.pini.com.br/) 
Site Casa.com.br (Revista Arquitetura e Construção) 
Site Casa Cláudia (http://casa.abril.com.br/casa-claudia) 
Site Congresso em Foco (http://congressoemfoco.uol.com.br/) 
Facebook Ads 
FLIGHT 2 
TV 
Globonews 
Programa Cidades e Soluções 
GNT 
Programa Decora 
Rádio 
Clube FM - Brasília-DF 
Positiva FM - Goiânia-GO 
Blink 102 FM - Campo Grande-MS 
Gazeta FM 99,9 - Cuiabá-MT 
Araguaia 99,7 FM - Araguaina-TO 
Paranaíba FM 100,7 - Uberlândia-MG 
98 FM - Betim-MG 
Litoral FM - Vila Velha-ES 
FM O Dia - Rio de Janeiro/Maricá-RJ  
Vanguarda - Sorocaba-SP 
Tri FM 105,5 - Santos-SP 
Gazeta FM - São Paulo-SP 
Paiquerê FM - Londrina-PR 
Transamérica - Balneário Camboriú-SC 
Cidade FM - Tubarão-SC 
União FM - Novo Hamburgo-RS 
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Monte Roraima - Boa Vista - RR 
Parecis 98,1 FM - Porto Velho-RO 
Gazeta FM - Rio Branco-AC 
Amazonas FM - Manaus-AC 
Diário FM - Belém-PA 
Amapá FM - Macapá-AP 
Mirante FM - São Luís-MA 
Teresina FM - Teresina-PI 
Tempo FM 101,5 - Juazeiro do Norte-CE 
100 FM - Fortaleza-CE 
Nova FM - Parnamirim-RN 
103 FM - Aracaju-SE 
Panorâmica - Campina Grande-PB 
Arapuan FM - João Pessoa-PB 
Grande Rio FM - Petrolina-PE 
Recife FM - Refice-PE 
Jornal AM 710 - Maceió-AL 
Nordeste FM - Feira de Santana-BA 
Tudo FM - Salvador-BA  
Jornal 
Coletivo - Brasília-DF 
Jornal Daqui - Goiânia-GO 
Correio do Estado - Campo Grande-MS 
Diário de Cuiabá - Cuiabá-MT 
Jornal O Norte - Araguaína-TO 
Correio de Uberlândia - Uberlândia-MG 
O Tempo - Betim-MG 
Notícia Agora - Vila Velha-ES 
Diário Mercantil - Rio de Janeiro-RJ 
A Voz de Maricá - Maricá-RJ 
Diário de Sorocaba - Sorocaba-SP 
Diário do Litoral - Santos-SP 
Diário de SP - São Paulo-SP 
Folha de Londrina - Londrina-PR 
Jornal Expresso - Balneário Camboriú-SC 
Diário do Sul - Tubarão-SC 
Jornal NH - Novo Hamburgo-RS 
Roraima Hoje - Boa Vista-RR 
Alto Madeira - Porto Velho-RO 
O Rio Branco - Rio Branco-AC 
A Crítica - Manaus-AM 
Amazônia - Belém-PA 
Jornal O Dia - Macapá-AP 
Extra - São Luís-MA 
Diário do Povo - Teresina-PI 
Folha da Manhã - Juazeiro do Norte-CE 
O Estado - Fortaleza-CE 
Tribuna do Norte - Parnamirim-RN 
Jornal da Cidade - Aracaju-SE 
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Correio da Paraíba - Campina Grande-PB 
Já Paraíba - João Pessoa-PB 
Gazzeta do São Francisco - Petrolina-PE 
Aqui PE - Recife-PE 
Tribuna Independente - Maceió-AL 
Folha do Estado da Bahia - Feira de Santana-BA 
Jornal Massa - Salvador-BA 
Internet  
Site Arquitetura e Urbanismo (http://au.pini.com.br/) 
Google Ads 
Facebook Ads 
You Tube 
FLIGHT 3 
TV 
Globonews 
Programa Cidades e Soluções 
GNT 
Programa Decora 
Rádio 
Antena 1 
 
 
Revista  
Projeto Design  
Finestra  
Arquitetura e Urbanismo  
Congresso em Foco  
Prefeitos e Vices 
Internet 
Site Projeto Design (http://arcoweb.com.br/projetodesign) 
Site Finestra (http://arcoweb.com.br/finestra) 
Facebook Ads 
 
  Dessa maneira, a proposta da recorrente cobriu totalmente o 
público solicitado. 
  
V.3 - B) A CAPACIDADE ANALÍTICA EVIDENCIADA NO EXAME DESSES 
HÁBITOS 
 
  Conforme descrito na estratégia de mídia, a proposta da recorrente 
deu ênfase para comportamentos e hábitos de consumos específico de cada 
público-alvo, descritos da seguinte maneira na proposta apresentada: 

 
1) Formadores de Opinião: 
São, em sua maioria, profissionais com atividades ligadas às áreas 
de comunicação ou que gozam de imensa reputação nos temas 
abordados diretamente pelo CAU. 
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Num sentido estrito, estamos focando atingir jornalistas, relações 
públicas, professores e arquitetos e urbanistas de destaque em suas 
localidades. 
Para que nossos esforços de comunicação encontrem esse público 
ligado às atividades do CAU propomos a segmentação por interesse 
através de mídias digitais, bem como a inserção em revistas e 
especia l izadas e programas de te lev isão que t ra tam, 
especificamente, de arquitetura e decoração (este último, o Decora, 
com grande impacto no público feminino).   
Por outro lado, profissionais ligados à comunicação serão 
impactados por mídias de massa como jornais, mídias sociais e 
rádios. 
2) Tomadores de Decisão: 
Esse público é formado por gestores públicos e privados. É bastante 
razoável inferir que estes profissionais tenham pouco tempo livre e 
sejam somente impactados com meios segmentados. 
Para atingir os gestores públicos, procuramos inserir a campanha em 
meios segmentados como o site “Congresso em Foco”, “Revista 
Prefeitos e Vice”, bem como através de ações não-mídia como a 
distribuição de folders em gabinetes do Congresso Nacional e 
prefeituras das cidades que sediarão o Projeto Feliz Cidade. Mais 
ainda, o próprio Projeto Feliz Cidade oferecerá material validado pela 
população e pelo CAU a ser implementado pelos gestores públicos, 
caso haja vontade política e exequibilidade. 
Por sua vez, os gestores privados serão impactados por mídias de 
alta credibilidade em âmbito local (jornal e rádio), além de receberem 
as mensagens quando usarem ferramentas de busca com o intuito 
de procurarem fornecedores. Uma vez que objetivamos a 
reverberação do Projeto Felicidade através de mídia espontânea, 
podemos esperar novos impactos em publicações que cobrirem as 
intervenções urbanas e o Projeto de uma maneira geral. 
3) Sociedade Civil 
Descrita de maneira muito ampla no briefing, esse público-alvo tem 
diversos perfis e extratos sociais. O que podemos falar em relação a 
esse extrato de público tão amplo é que planejamos ações de mídia 
e não mídia (Projeto Feliz Cidade) para encontrar os agentes de 
transformação de alguma maneira. 
Ainda esperamos envolver alguns públicos bastante relevantes para 
o sucesso da comunicação do CAU como a comunidade acadêmica 
(através de folders, mail marketings e redes sociais), que estará 
convidada automaticamente a participar do Projeto Feliz Cidade. Sob 
o ponto de vista de um estudante, com certeza poderá ser motivo de 
orgulho ter uma ideia bem avaliada e até mesmo desenvolvida pelo 
CAU. Podemos esperar, sem sombra de dúvidas, engajamento e 
viralização. 
Entendemos que estamos vivendo na era das ações e das 
recomendações, de forma que a nossa maior busca e por 
estabelecer pontos de contatos a partir de conteúdo gerado pelo 
próprio público-alvo. Um das maiores forças da estratégia aqui 
proposta é justamente procurar envolver o público para que ele 
contribua com suas ideias, vote em outras ideias e acompanhe o 
Projeto Feliz Cidade por toda a sua duração (divulgando os 
resultados e até mesmo pleiteando a implantação por seus 
representantes políticos). 
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  Novamente, encontra-se devidamente atendido o requisito de 
pontuação exigido pelo edital. 
 
 
V.4 - C) A CONSISTÊNCIA DO PLANO SIMULADO DE DISTRIBUIÇÃO DAS 
PEÇAS 
 
  Conforme página 5 e 6 do plano de comunicação, a proposta da 
recorrente apresentou um consistente plano simulado de comunicação composto 
de diversas mídias e peças pensadas para suas especificidades. Seguem as 
descrições: 

Hotsite: HTML 5

VT 1: Filme de 30 segundos — Valorização do Arquiteto e lançamento Nacional 
do Projeto Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos.

Spot Rádio 2014: Formato 30 segundos — Valorização do Arquiteto e 
lançamento Nacional do Projeto Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos.

Anúncio Revista 2014: Página Inteira — Valorização do Arquiteto e lançamento 
Nacional do Projeto Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos.

Superbanner Online 2014:  Superbanner — Lançamento Nacional do Projeto 
Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos. 

Skyscraper Online 2014 — Lançamento Nacional do Projeto Feliz Cidade e da 
Série Direitos Urbanos.

Banner Facebook 2014: Banner Lateral Destinados à Valorização do Arquiteto 
e ao Lançamento Nacional do Projeto Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos 

E-mail Marketing 1: Destinado à Valorização do Arquiteto e ao Lançamento 
Nacional do Projeto Feliz Cidade e da Série Direitos Urbanos

VT “Acessibilidade” Filme 30” — Promoção dos Direitos Urbanos como 
Utilidade Pública através de vídeos sobre Tema Acessibilidade

VT “Mobilidade”: Filme 30” — Promoção dos Direitos Urbanos como Utilidade 
Pública através de vídeos sobre Tema Mobilidade
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VT “Sustentabilidade”: Filme 30” — Promoção dos Direitos Urbanos como 
Utilidade Pública através de vídeos sobre Tema Sustentabilidade

Mobilidade, Acessibilidade, 

Spot Rádio  “Feliz Cidade” — Formato 30” — Lançamento do Projeto Feliz 
Cidade na Praça, atração de público para Captador de Idéias com 36 
assinaturas locais.

Anúncio “Jornal Local” — 1/4 de página — Lançamento da ação na praça com 
anúncio de local e hora da intervenção urbana, explanação mais detalhada do 
projeto com 36 assinaturas locais.

E-mail Marketing “Pré-Lançamento” — modelos finalizado em arquivo .jpg — 
Pré-Lançamento Projeto Feliz Cidade. Envolvimento de colaboradores, 
informações sobre o processo com 36 assinaturas locais.

E-mail Marketing “Lançamento” — modelos finalizado em arquivo .jpg — 
Lançamento Projeto Feliz Cidade. Envolvimento de colaboradores, 
informações sobre o processo com 36 assinaturas locais.

Superbanners online “Projeto Feliz Cidade” 1, 2, 3,4,5,6,7 e 8 - formato 
Superbanner para Rede de Displays - 1) Divulgação nacional da idéia 
vencedora. 2) Divulgação nacional do projeto vencedor. 3) Lançamento Praça: 
Captação para hotsite. 4) Anúncio de prazo para votação da ideia. 5) Anúncio 
da ideia vencedora. 6) Anúncio da Abertura do Prêmio. 7) Anúncio de prazo 
para votação do Prêmio. 8) Anúncio do prêmio vencedor.

3 Posts/Anúncios “Temas” Facebook —  Formato Posts Patrocinados - 
Captação para fã page. Cada Post/Anúncio corresponde uma temática. 

Post Facebook “Feliz Cidade” 1,2,3,4, 5 e 6: Formato Posts Patrocinados - 1) 
Lançamento Praça: Captação p/ fã page. 2)  Anúncio de prazo p/ votação da 
ideia. 3) Anúncio da ideia vencedora. 4)  Anúncio da Abertura do Prêmio. 5) 
Anúncio de prazo p/ votação do Prêmio. 6) Anúncio do prêmio vencedor.

Anúncios Facebook “Feliz Cidade” 1, 2,3,4,5 e 6: Banners Facebook — 1) 
Lançamento Praça: Captação para fã page. 2)  Anúncio de prazo para votação 
da ideia. 3) Anúncio da ideia vencedora. 4)  Anúncio da Abertura do Prêmio. 5) 
Anúncio de prazo para votação do Prêmio. 6) Anúncio do prêmio vencedor.

E-mail Marketing — 2 modelos finalizados em arquivo .jpg — Anúncio abertura 
do prêmio para arquitetos locais e teia de relacionamento do CAU/UF.

Anúncio Revista “Dia do Arquiteto 2015”— Página Inteira — Comemoração do 
Dia do Arquiteto com entrega dos resultados da ação e mostra da capacidade 
do CAU e do valor dos arquitetos.

VT “Dia do Arquiteto 2015”—— Filme 30 segundos — Comemoração do Dia do 
Arquiteto com entrega dos resultados da ação como mostra da capacidade do 
CAU e do valor dos arquitetos.
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V.5 - D) A PERTINÊNCIA DA MÍDIA ESCOLHIDA, A OPORTUNIDADE E A 
ECONOMICIDADE NO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE 
COMUNICAÇÃO DO CAU/BR 
 
  Na estratégia de mídia consta:  

"Para atendermos aos objetivos do plano de comunicação por meio 
de uma campanha tradicional, porém moderna, foram escolhidos 
meios de credibilidade que garantissem a cobertura do público-alvo 
definido pelo briefing.  
A seguir veremos que a agência não se limitou a meios de massa, 
muito pelo contrário, o caminho escolhido foi mesclar meios de 
grande alcance com outros de extrema segmentação. Dessa forma, 
investimos em rádios e revistas nacionais, mas também 
patrocinamos sites de arquitetura e apostamos em inserções de 
jornais e rádios de cidades médias.  
Em linhas gerais, recomendamos uma pluralidade de meios de 
massa, bem como segmentados, o que, de acordo com pesquisas de 
institutos conceituados, como Ibope e Marplan, são os que mais 
geram índices positivos de lembrança por fazerem parte do dia a dia 
da população, maximizando, portanto, verba e impactos" 
A Radiola utilizou de recursos próprios do CAU/BR como e-mail 
marketing, portal CAU/BR, canal do YouTube, Revista do CAU (onde 
circular), newsletter eletrônica, com isso, aproveitamos com maior 
ênfase muitos recursos próprios visando a economicidade no uso de 
recursos pagos.   

Spot de Rádio “Dia do Arquiteto 2015”— Spot 30 segundos — Comemoração 
do Dia do Arquiteto

Superbanner “Dia do Arquiteto 2015” - formato Superbanner para Rede de 
Displays- Comemoração do Dia do Arquiteto

Super Banner “Dia do Arquiteto 2015” - formato Superbanner para Rede de 
Displays - Divulgação dos projetos campeões “Feliz Cidade”

Post Facebook “Dia do Arquiteto 2015” - formato posts patrocinados — 
Comemoração do Dia do Arquiteto

6 Posts Facebook “Projetos Campeões” - formato posts patrocinados - 
Divulgação dos projetos campeões

Banner Facebook “Dia do Arquiteto 2015” - Formato Banner - Comemoração 
do Dia do Arquiteto

6 Anúncios Facebook “Projetos Campeões”- Formato Banner — Divulgação 
dos projetos campeões “Feliz Cidade”

E-mail Marketing Vencedores Nacionais — Arquivo .jpg — Valorização do 
arquiteto e Divulgação vencedores Nacionais do “Feliz Cidade”
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INVESTIMENTOS ALOCADOS EM MÍDIA E PRODUÇÃO
Meio/Peça Período de veiculação Valor 

Absoluto

Valor Percentual

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO ARQUITETO 2014 - MÍDIA
TV Fechada 15 a 30/12/2014 R$29,920.00 10.00%

Rádio 15 a 30/12/14 R$25,693.80 8.00%
Revista 15/12/2014 R$183,100.00 59.00%
Sites 15 a 30/12/14 R$59,125.00 20.00%

Mídias Digitais 15 a 30/12/14 R$10,000.00 3.00%
R$307,838.80 100.00%

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO ARQUITETO 2014 - PRODUÇÃO
VT 1 15 a 30/12/2014 R$40,000.00 94.00%

Spot Rádio 2014 15 a 30/12/14 R$2,500.00 6.00%
R$42,500.00 100.00%

CAMPANHA FELIZ CIDADE - MÍDIA
Tv Fechada 04/03 a 28/10/2015 R$388,640.00 37.00%

Sites 04/03 a 28/10/2015 R$81,250.00 8.00%
Mídias Digitais 04/03 a 28/10/2015 R$149,998.88 14.00%

Rádio 5 days R$179,537.68 17.00%
Jornal 1 day R$257,702.52 24.00%

R$1,057,129.08 100.00%

CAMPANHA FELIZ CIDADE - PRODUÇÃO
VT "Acessibilidade" 04/03 a 29/10/2015 R$41,149.00 21.00%

VT “Mobilidade”
 04/03 a 29/10/2015 R$41,149.00 21.00%

VT “Sustentabilidade”
 04/03 a 29/10/2015 R$41,149.00 21.00%

Spots Rádio “Feliz Cidade” Março a Julho/2015 R$24,000.00 13.00%
VT registro do projeto "Feliz Cidade" - Brasília Março a Outubro/2015 R$12,500.00 6.00%

VT registro do projeto "Feliz Cidade" - Rio de Janeiro Março a Outubro/2015 R$12,500.00 6.00%
VT registro do projeto "Feliz Cidade" - São Paulo Março a Outubro/2015 R$12,500.00 6.00%
VT registro do projeto "Feliz Cidade" - Salvador Março a Outubro/2015 R$12,500.00 6.00%

R$197,447.00 100.00%

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO ARQUITETO 2015 - MÍDIA
Tv Fechada 01 a 15/12/2015 R$29,920.00 14.00%

Sites 01 a 15/12/2015 R$13,125.00 6.00%
Mídias Digitais 01 a 15/12/2015 R$10,000.00 4.00%

Rádio 01/12 a 15/12/15 R$25,693.80 12.00%
Revista Nov/Dez-2015 R$137,277.32 64.00%

R$216,016.12 100.00%

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO ARQUITETO 2015 - PRODUÇÃO
VT “Dia do Arquiteto 2015”
 01 a 15/12/15 R$50,000.00 95.00%

Spot de Rádio “Dia do Arquiteto 2015”	 01 a 15/12/15 R$2,500.00 5.00%
R$52,500.00 100.00%

PEÇAS NÃO-MÍDIA
CAMPANHA FELIZ CIDADE 

Folder Projeto "Feliz Cidade"
 Março a Julho/2015 R$82,298.08 27.00%

Ação Promocional em 36 cidades Março a Julho/2015 R$220,255.00 73.00%
R$302,553.08 100.00%

VALOR GASTO NO PERIODO DE 2014 R$324,745.20



 
  

  Todos os requisitos previstos pelo edital foram atendidos pela 
proposta técnica da recorrente, passando, neste momento, a rebater 
especificamente as críticas da Comissão de Licitação. 
 
 
VI – CRITÉRIO ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO-MIDIA – AUSÊNCIA DE 
FALHAS  
 
  Foi retirada pontuação do critério ESTRATÉGIA DE MÍDIA E 
NÃO-MIDIA, em razão do seguinte e único argumento: 
 

Porém, existe uma inconsistência grave no planejamento 
apresentado, como na página 24, apresenta-se um custo de 
produção para fligth 2014 de R$ 324.745,20, um custo maior que o 
de veiculação, o que é absolutamente incomum. Porém, na página 
31, esse mesmo custo de produção aparece como sendo de R$ 
42.500,00. Ou seja, há uma verba de quase R$ 300.000,00 que fica 
sem uso definido, sendo que a verba de 2014 não pode ser 
reaplicada em 2015. Foi considerado um erro grave, determinante 
para a baixa nota da licitante. 

 
  Discorda-se em absoluto da alegação de inconsistência grave 
no planejamento apresentado de distribuição de verba de mídia e não mídia, 
conforme consta na avaliação do nosso planejamento. 
 
  Entende-se, sim, que houve um equívoco na interpretação das 
tabelas das páginas 24 e 31, conforme se explica abaixo: 
 
  Na planilha da página 24, foi destacado que as verbas de 
produção e mídia a serem desembolsadas nos períodos de 2014 e 2015, os 
quais, coincidem com campanhas veiculadas naquele determinado intervalo 
de tempo. 
 
  No entanto, não necessariamente a verba de produção 
desembolsada em cada ano é exclusiva para produzir materiais a serem 
veiculados naquele ano. 
 
  Especificamente, o valor de R$ 324.745,08, contido na segunda 
linha, quinta coluna, refere-se aos custos de produção de materiais a serem 
veiculados ou utilizados nos períodos de 2014 e 2015.  
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  Segue, abaixo, o desmembramento desses custos (todos 
descritos em detalhes na planilha das páginas 24 e 31 da proposta 
apresentada): 
 

 
  A estratégia de antecipar a produção de materiais utilizados em 
2015 para o ano de 2014 foi tomada com o objetivo de otimizar a verba do 
cliente e atender aos parâmetros solicitados no edital para o período de 2014. 
 

Peça Meio Formato Função Tática Flight de 
utilização

Valor

VT 1 TV Fechada 30” Va l o r i z a ç ã o d o 
Arquiteto 2014

1 R$40,000.00

Spot Rádio 2014 Rádio 30” Va l o r i z a ç ã o d o 
Arquiteto 2014

1 R$2,500.00

VT “Acessibilidade” 
Filme 30” 

TV Fechada 30” P r o m o ç ã o d o s 
Direitos Urbanos 
c o m o u t i l i d a d e 
pública

2 R$41,149.00

V T “ M o b i l i d a d e ” : 
Filme 30”

TV Fechada 30” P r o m o ç ã o d o s 
Direitos Urbanos 
c o m o u t i l i d a d e 
pública

2 R$41,149.00

VT “Sustentabilidade”: 
Filme 30”

TV Fechada 30” P r o m o ç ã o d o s 
Direitos Urbanos 
c o m o u t i l i d a d e 
pública

2 R$41,149.00

Folder Projeto Feliz 
Cidade

F o l d e r 
i m p r e s s o 
com dobras

f o r m a t o 
aberto 572 
x490mm

suporte às Praças 
q u e s e d i a m o 
“ P r o j e t o F e l i z 
Cidade”

2 R$82,298.08

Spot Rádio  “Feliz 
Cidade”

Rádio 30” Anunciar o projeto 
Feliz Cidade em 
cada cidade

2 R$24,000.00

VT “Dia do Arquiteto 
2015”

TV Fechada 30” Va l o r i z a ç ã o d o 
Arquieto 2015

3 R$50,000.00

Spot de Rádio “Dia do 
Arquiteto 2015”

Rádio 30” Va l o r i z a ç ã o d o 
Arquiteto 2015

3 R$2,500.00

VT Web M í d i a s 
Digitais 

30” Va l o r i z a ç ã o d o 
Arquiteto

1,2 e 3 R$0.00

R
$324,745.08
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  Levando em conta que a proposta de estratégia de 
comunicação determina somente 15 dias de campanha para 2014, os custos 
de mídia desse flight de campanha não deveriam ser demasiadamente altos. 
 
  Em momento algum, o edital proíbe ou esclarece que a verba 
de produção e veiculação do ano de 2014 não poderia ser utilizada para 
produzir materiais utilizados no ano seguinte. 
 
  Abaixo, demonstramos a real relação entre os custos de mídia e 
não-mídia de cada campanha, o que torna inválido o argumento de que a 
proporção de verbas estava inadequada. 
 

Aceitar os argumentos da Comissão de Licitação para a retirada expressiva 
de pontuação da recorrente seria criar regras não existentes no edital, o que 
é vedado pela doutrina e pela jurisprudência : 1

 
 Como já afirmou o STJ, em julgado clássico, ”No procedimento 
licitatório, as cláusulas editalícias hão de ser redigidas com a mais 
lídima clareza e precisão, de modo a evitar perplexidades e possibilitar a 
observância pelo universo de participantes.” ( MS nº 5.655/DF, 1ª S., rel. Min. 
Demócrito Reinaldo, j. Em 27.05.1998, DJ de 31.08.1998)  
Jurisprudência do STF  
“(...) 1. A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados os 
termos do edital (art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n. 
8.666/93), sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de 
modo a exigir  mais do que nelas previsto. 2. As certidões de quitação das 
obrigações eleitorais, na ausência de cláusula do instrumento convocatório 
ou de preceito legal que lhes indique prazo, presumem-se válidas até a 
realização de novo pleito.” (RMS-AgR nº 24.555/DF, 1ª T., rel. Min. Eros 
Grau, j. Em 21.02.2006, DJ de 31.03.2003) 
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CAMPANHA VERBA MÍDIA VERBA NÃO MÍDIA

Campanha de Valorização do Arquiteto 2014  R$ 307,838.80     R$ 42,500.00            

Campanha Feliz Cidade  R$ 1,057,129.08  R$ 500,000.00          

Campanha de Valorização do Arquiteto 2015  R$ 216,016.12     R$ 52,500.00            

Total  R$ 1,580,984.00  R$ 595,000.00        

 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª 1

Edição, São Paulo:Dialética, página 463.



  A análise correta das tabelas e documentos da proposta técnica 
da recorrente demonstram que não existe inconsistência entre o custo de 
produção e veiculação nos anos de 2014 e 2015. 
 

 A incerteza invocada pela Comissão de Licitação não pode 
motivar a retirada de pontuação da recorrente. Isso pois o art. 43, § 3º da Lei 
n.º 8.666/93, determina que a Comissão de Licitação, em qualquer fase da 
licitação, poderá promover diligência a esclarecer ou a complementar a 
instrução do feito. 

 
 Assim, existindo dúvida capaz de prejudicar a recorrente (ou 

qualquer outra proponente), a Comissão deveria ter promovido diligência 
para obter confirmação sobre as informações que acabou presumindo. 

 
 A obrigatoriedade de diligenciar em caso de dúvida foi 

assentada pelo Tribunal de Contas da União, que ao julgar o Acórdão do 
1899/2008 – Plenário, determinou:  

 
Nesse particular, é importante mencionar que a faculdade para 
realização da diligência preconizada pelo art. 43, § 3º, da Lei nº 
8.666/1993, assiste à autoridade julgadora em momentos de 
dúvidas. Ou seja, caso haja dúvida a autoridade competente pode 
diligenciar. Entretanto, na dúvida não é lícito ao agente público 
decidir em prejuízo do interesse coletivo, ainda mais nesse caso 
que inabilitou a proposta mais vantajosa para a Administração. 
(grifo acrescido) 

 
 O entendimento de que a diligência tem caráter obrigatório 

quando houver dúvida sobre qualquer informação é reforçado pelo voto 
vencedor emitido pelo Ministro Relator no julgamento do Acórdão 1899/2008 - 
TCU – Plenário, abaixo transcrito: 

 
Veja-se, pois, que o espírito da norma busca aferir se o licitante já 
executou objeto equivalente ao exigido no certame. Observe-se que 
esta é uma situação de fato, a qual não poderá ser modificada. 
Assim, se o atestado é apresentado tempestivamente e a situação 
de fato indica que, de acordo com o edital, o licitante tem 
capacitação técnica para a execução do objeto licitado, quaisquer 
lacunas no atestado poderão ser preenchidas por meio de diligências 
ou recursos interpostos tempestivamente. 

 
  Caso tivesse realizado diligência junto à recorrente, além de 
obter as informações necessárias para melhor compreensão, a Comissão se 
afastaria do formalismo exacerbado. Tal rigor é criticado pelo próprio TCU, 
conforme trecho do Acórdão 616/2010 – Segunda Câmara:  
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Observe o dever de diligência contido no art. 43, § 3º, da Lei nº 
8.666/93, de forma a flexibilizar formalismos que podem redundar na 
frustração ao caráter competitivo que deve reger as licitações na 
administração pública. 

 
  Essa interpretação também é defendida pela doutrina de Marçal 
Justen Filho (COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, 15° EDIÇÃO, Editora Dialética. São Paulo, 2012, pag. 
691/694): 
 

“22) Diligências e concurso de terceiros (§ 3°)  
A autorização legislativa para a realização de “diligências” acaba 
despertando dúvidas. Em primeiro lugar, deve destacar-se que não 
existe uma competência discricionária para escolher entre 
realizar ou não a diligência. Se os documentos apresentados 
pelo particular ou as informações neles contidas envolverem 
pontos obscuros - apurados de ofício pela Comissão ou por 
provocação de interessados -, a realização de diligências será 
obrigatória. Ou seja, não é possível decidir a questão (seja para 
desclassificar o licitante, seja para reputar superada a questão) 
mediante uma escolha de mera vontade. Portanto, a realização da 
diligência será obrigatória se houver dúvidas relevantes. 

 
  Por isso, deve ser revista a pontuação da recorrente para o 
critério ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO-MÍDIA, pois não há inconsistência 
em ou qualquer falha, muito pelo contrário, o critério foi elogiado pela equipe 
de julgamento. Em última análise, a estratégia de mídia e não-mídia 
apresentada é o que dá suporte à estratégia de comunicação proposta pela 
licitaste. Esta, com efeito, foi detentora da melhor pontuação do certame, o 
que prova sua complexidade e qualidade, não devendo ser, dessa forma, 
pontuada com descontos de pontuação. 
 
VII – PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 
 
  É necessário esclarecer que a presente concorrência trata-se do 
tipo técnica e preço e não de um concurso público. 
 
  Na licitação do tipo técnica e preço, os critérios de avaliação são 
sempre objetivos, não havendo margem à interpretação subjetiva para 
pontuação. 
 
  Cumpre ressaltar que, tanto a Lei 12.232, quanto a Lei 8.666, 
que regem a presente licitação, determinam que todos os critérios de 
julgamento sejam objetivos. 
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  A Lei 12.232, que dispõe sobre as normas gerais para licitação 
e contratação pela administração pública de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de agências de propaganda, em seu art. 6º, inciso 
VIII, é clara ao estabelecer a obrigatoriedade de que o edital fixe critérios 
objetivos e automáticos de identificação da proposta mais vantajosa, como se 
vê a seguir: 
 

Art. 6º.  A elaboração do instrumento convocatório das licitações 
previstas nesta Lei obedecerá às exigências do art. 40 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das previstas nos 
incisos I e II do seu § 2o, e às seguintes: 
(...) 
VIII - serão fixados critérios objetivos e automáticos de 
identificação da proposta mais vantajosa para a administração, 
no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas, nas 
licitações do tipo “melhor técnica”; 

 
  Ainda, a Lei n.º 8.666/93, por diversas vezes ressalta a 
obrigatoriedade da utilização de critérios objetivos de julgamento, afastando 
qualquer hipótese de aplicação de fatores subjetivos. Apenas para listar 
alguns destes artigos, destacam-se: 
 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 
(...) 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do edital;”  
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 
  A objetividade das exigências editalícias implica, dentre outras 
consequências, na possibilidade dos licitantes aferirem previamente a sua 
pontuação técnica, isto porque, sendo objetivas tais exigências, ficam 
afastadas as ingerências de caráter pessoal que trazem a incerteza aos 
julgamentos. 
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  Ora, se não existem ingerências pessoais, todos os parâmetros 
de julgamento podem ser averiguados a qualquer momento e por qualquer 
um, sendo assim, tendo o licitante o edital em suas mãos, este poderá 
analisar a sua pontuação antes mesmo de decidir entrar no certame. 
 
  Sobre a questão, Marçal Justen Filho ensina (Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos administrativos”, 6ª edição, editora Dialética, às fls. 
426/427), verbis: 
 

O edital deverá indicar os critérios que nortearão o julgamento, 
possibilitando a elaboração das propostas pelos licitantes e dando 
previsibilidade ao julgamento. A Administração, ao elaborar o 
edital, poderá discricionariamente eleger um, alguns ou diversos 
critérios para julgamento. (...) Mas essa pluralidade de critérios 
não pode acarretar subjetividade no julgamento nem tornar 
incerta a operação através da qual a Administração selecionará 
a proposta. Quando existir pluralidade de fatores de julgamento, 
o edital deverá descrever, de modo preciso, como será avaliado 
cada fator. Definirá em que consistirá a vantajosidade que será 
avaliada nas propostas.” (destacou-se) 

 
  Ainda, Marçal Justen Filho esclarece que: 
 

2) Instrumento convocatório e critérios de julgamento  
 Caberá ao ato convocatório, ao instituir licitação de melhor técnica 
ou de técnica e preço, enumerar os diversos critérios técnicos, 
prevendo a valoração que corresponderá a cada qual.  
 O ato convocatório não pode se restringir a indicar, de modo 
teórico e abstrato, os critérios que nortearão o julgamento. Não 
basta, por exemplo, o edital estabelecer que as propostas serão 
julgadas segundo o fator “qualidade”. É imperativo que se 
defina em que consistirá a “qualidade” no caso concreto. 
Deverá indicar se se trata de durabilidade do bem, pluralidade 
de usos, facilidade de manutenção, aceitabilidade do sabor etc. 
Os licitantes e a comissão devem saber precisamente como as 
propostas serão julgadas, de modo a não restar dúvidas sobre a 
vantajosidade que apresentem.  
 Quando o edital previr uma pluralidade de fatores para o 
julgamento, deverá determinar sua apreciação de modo 
dissociado, para evitar julgamento confuso ou impreciso. Em 
tais casos, o desejável seria a Administração estabelecer pesos 
proporcionais (não necessariamente idênticos) para cada fator, 
com atribuição de notas no exame de cada qual. Assim, o 
resultado seria produzido por uma espécie de totalização de 
diversos julgamentos. A integração da avaliação aos vários 
fatores produzirá o resultado final. 
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 Jurisprudência do TCU  
“(...) A decisão subjetiva é rechaçada pelo ordenamento 
jurídico, que impõe o julgamento objetivo e a vinculação 
ao edital, em homenagem aos princípios constitucionais 
da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. 
4. O edital é a lei interna do processo de licitação, vinculando 
aos seus termos tanto a Administração Pública como os 
licitantes. Não seria aceitável que a Administração fixasse no 
edital a forma e o modo de participação dos licitantes e, no 
decorrer do processo ou na realização do julgamento, se 
afastasse do estabelecido. Ou ainda, que aceitasse de 
apenas um dos participantes a apresentação de proposta em 
desacordo com o estabelecido.” (Acórdão n. 3.474/2006, 1ª 
C., rel. Min. Valmir Campelo) 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos administrativos”, 15ª 
edição, editora Dialética, às fls. 707.) 

 
  Também o TCU possui o entendimento que não há possibilidade 
de ocorrer julgamento com critérios subjetivos: 
 

Julgamento – critérios objetivos definidos no edital 
Nota: O TCU determinou a observância das disposições contidas na 
Lei n. 8.666/93, notadamente as constantes dos arts. 3º, 40, inc. inc. 
I, 41, 44 e 45, definindo claramente o objeto da licitação e 
promovendo o julgamento das propostas de acordo com critérios 
objetivos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. 
Fonte: TCU. Processo n. TC-013.992/1996-1. Decisão n. 103/1998 – 
Plenário.  
Julgamento – critérios objetivos definidos no edital 
Nota: O TCU entendeu que os critérios de julgamento devem estar 
previstos com clareza no edital.  
Fonte: TCU. Processo n. TC-500.127/1995-6. Decisão n. 381/1996 – 
Plenário. 
(JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Vade-Mecum de licitações e 
contratos. Legislação:organização e seleção. 6ª ed., Belo 
Horizonte:Fórum, 2013, pág. 656) 

 
  Com bem salientou Marçal Justen Filho, o edital deverá 
possibilitar a “previsibilidade” do julgamento, aspecto que não ocorre no 
tocante ao julgamento dos itens IDEIA CRIATIVA e ESTRATÉGIA DE MÍDIA E 
NÃO MÍDIA da proposta técnica da recorrente, afrontando ao princípio do 
julgamento objetivo. 
 
 
  Em relação à IDEIA CRIATIVA, o edital estabelece que a 
proposta deverá atender os seguintes requisitos: 
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11.3.3. Ideia criativa: apresentação pela Licitante de campanha 
publicitária, observadas as seguintes disposições:  
a) apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar 
necessários para a execução da sua proposta de estratégia de 
comunicação publicitária, como previsto no subitem 11.3.2, com 
comentários sobre cada peça e ou material;  
b) da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como 
exemplos as peças e/ou material que julgar mais indicados para 
corporificar objetivamente sua proposta de solução do desafio de 
comunicação e alcançar os objetivos de comunicação desejados 
pelo CAU/BR, conforme explicitado na estratégia de comunicação 
publicitária.  
12.2.1.3. Ideia Criativa: 
a) sua adequação ao problema específico de comunicação do CAU/
BR; 
b) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 
c) a cobertura dos segmentos de público ensejada por essas 
interpretações; 
d) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 
e) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
f) sua pertinência às atividades do CAU/BR e à sua inserção na 
sociedade; 
g) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peças apresentados; 
h) a exequibilidade das peças; 
i) a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos. 

 
  A s s i m , c a d a l e t r a d o s u b i t e m 1 2 . 2 . 1 . 3 d e v e 
obrigatoriamente possuir a pontuação máxima de 2.22 pontos, 
considerando a pontuação máxima de 20 pontos, na forma do subitem 
12.3.1, letra “a-3”, do edital, pois o edital é omisso em relação ao peso 
de cada letra, devendo ser todas consideradas com a mesma 
importância e valor. 
 
   Mesmo que se considerem corretas as críticas apontadas pela 
Comissão Permanente de Licitação, o que só se admite pelo amor ao debate, 
ainda assim, não haveria como a recorrente ter sido pontuada com apenas 
12,67 pontos para o critério IDEIA CRIATIVA. 
 
  Os supostos erros apontados pela Comissão Permanente de 
Licitação são restritos a apenas dois aspectos de todos do subitem 12.2.1.3, 
quais sejam, as letras “a” (sua adequação ao problema específico de 
comunicação do CAU/BR) e “f” (sua pertinência às atividades do CAU/BR e à 
sua inserção na sociedade). 
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  Dessa forma, no máximo, a pontuação da recorrente deveria ter 
sido reduzida em 4,44 pontos. 
 
  De igual forma, no que se refere ao critério ESTRATÉGIA DE 
MÍDIA E NÃO-MÍDIA o edital estabeleceu critérios objetivos de atendimento 
por parte dos licitantes: 
 

11.3.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia é constituída de:  
a) apresentação em que a licitante explicitará e justificará a 
estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a 
estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função 
da verba referencial indicada no Briefing, sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos e planilhas;  
b) simulação de plano de distribuição das peças da campanha 
publicitária mencionada na alínea “b” do quesito Ideia Criativa, 
acompanhada de texto de até 2 (duas) laudas com a explicitação das 
propostas adotadas, valores de produção e de veiculação e mais 
suas justificativas - Da simulação deverá constar um resumo geral 
com informações sobre, pelo menos: o período de veiculação; os 
valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 
mídia, separadamente por meios; e os valores (absolutos e 
percentuais) alocados na produção de cada peça, separadamente, 
de mídia e de não mídia.  
11.3.4.1. Todas as peças e material que integrarem a relação 
comentada prevista na alínea “a” do subitem 11.3.3 deverão constar 
dessa simulação.  
11.3.4.2. Nessa simulação:  
a) os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser 
os da tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de 
Licitação;  
b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de 
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 
11 da Lei nº 4.680/1965;  
c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários 
sobre todos os serviços de fornecedores.  
12.2.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia:  
a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 
segmentos dos públicos prioritários;  
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;  
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças;  
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d) a pertinência da mídia escolhida, a oportunidade e a 
economicidade no uso de recursos próprios de comunicação do 
CAU/BR;  
e) a economicidade da aplicação da verba de mídia evidenciada no 
plano simulado de distribuição de peças;  
f) a otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 

 
  Frisa-se novamente que o edital é omisso em relação a suposta 
proibição de uma verba do ano de 2014 não possa ser realocada para o ano 
de 2015. 
 
  A s s i m , c a d a l e t r a d o s u b i t e m 1 2 . 2 . 1 . 4 d e v e 
obrigatoriamente possuir a pontuação máxima de 1.66 pontos, 
considerando a pontuação máxima de 10 pontos, na forma do subitem 
12.3.1, letra “a-4”, do edital, pois o edital é omisso em relação ao peso 
de cada letra, devendo ser todas consideradas com a mesma 
importância e valor. 
 
   Mesmo que se considerem corretas as críticas apontadas pela 
Comissão Permanente de Licitação, o que só se admite pelo amor ao debate, 
ainda assim, não haveria como a recorrente ter sido pontuada com apenas 1 
ponto para o critério ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO-MÍDIA. 
 
  Os supostos erros apontados pela Comissão Permanente de 
Licitação são restritos a apenas um aspecto de todos do subitem 12.2.1.4, 
qual seja, a letra “e” (a economicidade da aplicação da verba de mídia 
evidenciada no plano simulado de distribuição de peças). 
 
  Dessa forma, no máximo, a pontuação da recorrente deveria ter 
sido reduzida em 1.66 pontos. 
 
  Caso seja mantida a pontuação levada a efeito pela equipe da 
Comissão de Licitação que julgou a proposta técnica da recorrente, haverá a 
promoção de julgamento sem levar em conta critérios objetivos de 
pontuação, sendo completamente subjetivos os critérios de julgamento 
apresentados, aspecto que afronta o princípio do julgamento objetivo exigido 
pela legislação em vigor. 
 
 
 
 
VIII – CRITÉRIO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
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  A Comissão retirou da pontuação total da proposta da 
recorrente do critério ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, em 
razão do seguinte argumento: 
 

Como críticas ficaram a duração da campanha, considerada longa, e 
trivialidade do slogan “feliz-cidade”, considerado óbvio e pouco 
criativo. 

 
  Com relação à duração da campanha, a recorrente entende que 
ela possui o tempo necessário para atingir seus objetivos em face da 
relevância e complexidade da campanha. 
 
  No que diz respeito a expressão “Feliz Cidade”, esclarece-se 
que não se trata do Slogan da campanha, mas sim é o nome do projeto de 
mobilização social e endereço da plataforma digital “www.felizcidade.arq.br” 
 
  O Slogan da campanha, na verdade, é (vide todas as 
assinaturas das peças apresentadas) “O nosso futuro muda a cada projeto. 
Valorize o arquiteto”. 
 
  Ainda assim, o trocadilho com a palavra “felicidade” não deixa 
de ser uma excelente ferramenta de recall e síntese principal do conceito da 
nossa campanha. Mais ainda, por estarmos nos comunicando com perfis 
sociais muito heterogêneos (do público A ao D) preferimos fazer uso de uma 
expressão com significado simples e abrangente, utilizando o tema central do 
briefing “CIDADE” e a persuasão empática da palavra “FELIZ”.  
 
  Unindo tais conceitos aparentemente óbvios, partimos para uma 
extensa e pesquisa e não encontramos nenhuma ação (vide os resultados do 
Google na busca pelo termo) relacionada ao âmbito da arquitetura e 
planejamento urbano. Desta maneira, achamos oportuno utilizar-se deste 
termo com a intenção de criarmos um “meme” com a hashtag #felizcidade. 
Uma tendência comprovadamente eficiente em mídias sociais digitais.  
 
  Consideramos, portanto, extremamente criativa esta solução, 
por tornar a mensagem o simples possível: 
 

 
"Todas as grandes coisas são simples, e muitas podem ser 
expressas em uma única palavra: liberdade, justiça, honra, 
felicidade, responsabilidade, compaixão, esperança." - Winston 
Churchill 
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  Assim, deve ser revista a pontuação concedida à recorrente 
sobre esse critério. 
 
 
IX - FORMALISMO EXACERBADO 
 
  Ainda, analisados os argumentos levantados pela Comissão 
Permanente de Licitação, sob o prisma do formalismo moderado e dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havia a necessidade 
de retirar parte da pontuação da recorrente. 
 
  Cabe destacar que outro não é o espírito da lei senão o de que 
a Administração esteja atrelada a critérios finalísticos, devendo os 
documentos serem considerados suficientes e competentes, desde que 
atinjam sua finalidade, ignorando meros formalismos. 
 
  Era Hely Lopes Meirelles que, desde a vigência do antigo 
Estatuto, já sustentava que: 
 

A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser 
substancial e lesiva à administração ou aos outros licitantes, pois um simples 
lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do edital, não deve 
propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se aqui a regra universal do 
utile per inutile non vitiatur, que o direito francês resumiu no pas de nullité 
sans grief. Melhor será que se aprecie uma proposta sofrível na 
apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um 
rigorismo formal dissonante com o caráter competitivo da licitação. (in 
Licitação e Contrato Administrativo, 10ª edição, Ed. RT, 1991, pág. 142) 

 
  O Supremo Tribunal Federal consagrou em seu julgado abaixo 
indicado o sempre aplicado princípio do formalismo moderado, segundo o 
qual devem ser repudiadas apenas aquelas irregularidades que tragam 
vantagem ou desvantagem para os participantes ou manifesto prejuízo à 
administração, estando sucintamente ementado nos seguintes termos: 
 

LICITAÇÃO: IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA VENCEDORA 
QUE, POR SUA IRRELEVÂNCIA, NÃO GERA NULIDADE. 
(RMS 23714 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Julgamento: 05/09/2000, Órgão Julgador: Primeira Turma, 
Publicação: DJ 13-10-2000 PP-00021). 

 
  Faz-se mister transcrever deste julgado trecho do voto condutor 
do v. Acórdão, o qual acolhe a integralidade do parecer do Exmo. Procurador 
Geral da República, o qual afirma com absoluta propriedade: 
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“Verifica-se, pois, que o vício reconhecidamente praticado pela ora recorrida, 
embora reflita desobediência ao edital, consubstancia tão-somente 
irregularidade formal, incapaz de conduzir à desclassificação de sua 
proposta.  
Se de fato o edital é a ‘lei interna’ da licitação, deve-se abordá-lo frente ao 
caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, 
interpretando-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja 
alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 
prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser 
entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse público, 
repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. Não fosse 
assim, não seriam admitidos nem mesmos os vícios sanáveis, os quais, em 
algum ponto, sempre traduzem infringência a alguma diretriz estabelecida 
pelo instrumento editalício.” 

 
  O Tribunal de Contas da União há mais de uma década, em sua 
Decisão TCU 570/92, DOU de 29.12.1992, já asseverava que: 
 

“o rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como adverte o já 
citado Hely Lopes Meirelles, o princípio do procedimento formal não significa 
que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis 
ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva 
anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar 
propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação 
ou na proposta, desde que tais omissões sejam irrelevantes e não causem 
prejuízos à Administração ou aos concorrentes”. 

 
  Portanto, não há razões para que a recorrente tenha a sua 
pontuação reduzida, pois atendeu a todos os critérios objetivos previstos no 
edital. 
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X - CONCLUSÃO 
 
  Face ao exposto, requer que o presente recurso seja recebido, 
conhecido, e, ao final, provido, a fim de que seja revista  a pontuação 
concedida à recorrente, sob pena de se violar o edital e o princípio do 
julgamento objetivo. 
 
  Na remota hipótese desta Ilustre Comissão manter a decisão 
impugnada, requer-se, desde já, o encaminhamento do presente recurso 
para o conhecimento e decisão por parte da Autoridade hierarquicamente 
superior, na forma do art. 109, § 4º, da Lei n. 8.666/93. 
 
  Nestes termos, pede deferimento. 
  Brasília, 6 de outubro de 2014. 
 
 
 
  André Vasquez 
  Sócio-Diretor da Radiola Publicidade e Propaganda 
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