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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N. 02/2014 

 

 

 

 

Licitação  

Modalidade Concorrência Pública CAU/BR n. 2/2014 

 

 

 

 

STRAUSS COMUNICAÇÃO LTDA, empresa devidamente estabelecida no Setor Hoteleiro 

Norte, Quadra 2 Bloco F NR 87 Sala 1609 e 1610, Brasília/DF, CEP 70.702-000, inscrita no CNPJ/ME 

sob o n° 26.450.361/0001-23 e Inscrição Estadual sob o n° 07.312.440/001-44, neste ato 

representada pela Srª Salejandra Alves dos Santos, brasileira, solteira, empresária, inscrita no 

CPF/MF sob o n° 462.081.271-49, portadora da Cédula de Identidade n° 954146 SSP- DF, vem 

apresentar RECURSO em face dos resultados apresentados na Ata do dia 25 de setembro 

decorrente do julgamento técnico das proposta de serviços de publicidade e propaganda  

para o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo Cau/BR, nos termos que se 

seguem. 

 

DOS FATOS 

 

Trata-se de licitação na modalidade concorrência pública, do tipo técnica e 

preço, para contratação de serviços de publicidade para o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil.  

 

Em 26/09/2014 os membros da subcomissão técnica reuniram-se para o 

julgamento das propostas das agências participantes.  

 



 
 

 

 
 

 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS                                           

 
BRASÍLIA: SCN, QD2 - BLOCO A - CJ. 503/504, ED. BRASÍLIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, BRASÍLIA/DF - TEL.: (61)3329-6109 

BELO HORIZONTE: RUA GOITACAZES, N. 1.647, SOBRELOJA, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG – CEP 30190-052 - TEL.: (31) 3295-3084 

E, conforme consta na Ata dos Trabalhos da subcomissão técnica, foi 

registrado, quanto ao relato de soluções de problema de comunicação apresentado pela 

recorrente, o seguinte: 

 

 

 

 

Vê-se, assim, que a recorrente teve desconsiderada a pontuação integral 

referente a um dos relatos apresentados pela ausência de rubrica em uma única página 

do documento, que estava devidamente assinado ao final, bem como rubricadas as 

demais páginas.  

 

Além disso, na ata da 1ª Sessão Pública realizada em 13 de agosto de 2014, 

foi questionado o fato de a empresa Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda ter 

incluído no Plano de Comunicação Publicitária – NÃO IDENTIFICADO, diversas folhas em 

branco, sem qualquer finalidade, ao final da proposta: 

 

 

 

Em resposta ao questionamento, porém, a subcomissão considerou que a 

apresentação de folhas em branco, ainda que despidas de qualquer finalidade, não 

identificariam a proposta apresentada: 
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Dessa forma, vem o recorrente, por meio de presente recurso, impugnar o 

resultado do julgamento e requerer a desclassificação da empresa Área Comunicação 

Propaganda e Marketing Ltda do processo licitátorio em questão.   

 

DO DIREITO 

 

1. Da desconsideração do relato de soluções de problema de comunicação 

apresentado pela recorrente – formalismo exacerbado.  

 

Conforme explicitado acima, a recorrente teve desconsiderado um dos 

relatos de soluções de problema de comunicação apresentado pelo fato de faltar rubrica 

em uma das páginas do documento.  

 

A não apresentação da rubrica em apenas 1 (uma) das páginas do primeiro 

relato apresentado é “aspecto puramente formal”, que não justifica sua 

desconsideração. 

 

Sem embargo, o relato foi assinado e referendado pelo cliente em todas as 

páginas e também foram rubricadas todas as peças que acompanham o relato, com 

exceção de uma única página. Ou seja, desconsiderar o relato inteiro por causa da falta 

de uma rubrica apenas na página inicial do relato, sendo que as demais páginas foram 

todas assinadas ou rubricadas, revela-se atitude de extremo formalismo, o que atenta 

contra o interesse da própria licitante, além de contrariar o item 18.1.3 do Edital: 

 

 

 

Com efeito, em todo o processo licitatório a CPL utilizou a norma acima 

transcrita para não penalizar diversas concorrentes em razão de erros meramente 

formais.  
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A recorrente, ao revés, foi a ÚNICA participante que perdeu pontos por uma 

formalidade. As demais agências que tiveram erros apontados e confirmados pela CPL 

não tiveram pontos reduzidos, ou seja, não foram penalizadas de nenhuma forma, seus 

erros foram relevados. 

E com fundamento no item 18.1.3 do Edital, o CAU/BR desconsiderou erros 

como: 

 

-       Encadernações diferentes do expresso no edital; 

-       Caderno único quando o edital pedia expressamente cadernos 

distintos; 

-       Assinatura em local diferente do solicitado no edital; 

  

Vejam, ainda a título ilustrativo, que a empresa Área Comunicação 

Propaganda e Marketing Ltda também não apresentou assinatura do cliente nos CDs dos 

filmes e nas fichas técnicas. Mas, ao contrário da recorrente, não sofreu qualquer 

penalidade por isso. A mesma empresa, ainda, apresentou o ENVELOPE 2- PLANO DE 

COMUNICACAO PUBLICITARIA – VIA IDENTIFICADA, sem a assinatura do responsável 

na última página, como exigido no edital no item 11.4. E, também nesse caso, não foi 

penalizada. 

 

Estes erros foram desconsiderados pela CPL sem nenhuma perda de pontos, 

diferentemente do tratamento concedido à recorrente em questão igualmente formal, 

mas sem qualquer prejuízo ao certame.   

  

Isso porque a recorrente apresentou dois relatos e ambos estavam 

referendados pelos clientes. De quatro páginas que compõem o primeiro relato (duas de 

texto e duas peças), apenas uma estava sem a rubrica do cliente. A recorrente inclusive 

se coloca à disposição para assinar esta página que falta, pois o cliente simplesmente se 

esqueceu de rubricar a primeira página, pois é usual em licitações de publicidade bastar 

apenas a assinatura do cliente ao final do relato. 

  

Além disso, o texto do edital trata esta questão da assinatura em todas as 

páginas como um aposto, que por definição é parte que pode ser retirada da frase sem 

prejuízo do todo. Veja: 
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“11.9.2.1. A formalização do referendo deverá ser feita no próprio 

relato elaborado pela licitante, na última página, devendo constar a 

indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou função 

do signatário - Todas as páginas do relato devem estar assinadas pelo 

autor do referendo.” 

  

Primeiro o texto do edital fala que o relato deve ser referendado na última 

página e só depois, no final e após um travessão, portanto em forma de aposto, fala 

que todas as páginas do relato devem estar assinadas pelo autor do referendo. Esta é a 

única referência ao assunto no edital, que tem 79 páginas. Ademais, se formos levar ao 

pé da letra o texto do edital, todas as agências deveriam ter pego a ASSINATURA de 

seus clientes em todas as páginas, sendo que a maioria apenas RUBRICOU as páginas e 

não foram penalizadas em perda de pontos por isso. 

 

Sabe-se que a exigência de formalismos exacerbados na fase de habilitação 

viola os princípios da máxima competitividade e da isonomia, criando, via de 

consequência, obstáculo à seleção da proposta mais vantajosa à Administração, 

finalidade precípua do procedimento licitatório. 

 

Oportuna, no ponto, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de 

Direito Administrativo, Malheiros Editores, 14ª edição, 2002, p. 531): 

 

"Na fase de habilitação a promotora do certame deve se abster de 

exigências ou rigorismos inúteis. Isto bem se entende à vista das 

considerações enunciadas em acórdão que, no dizer do eminente Adílson 

Dallari, já se tornou clássico: 'Visa a concorrência pública fazer com que o 

maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos 

órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus 

interesses. Em razão deste escopo, exigências demasiadas e rigorismos 

inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve 

haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação 

deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório' (TJRS, AgPet 

11.336, RDP 14/240)." 

 

 



 
 

 

 
 

 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS                                           

 
BRASÍLIA: SCN, QD2 - BLOCO A - CJ. 503/504, ED. BRASÍLIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, BRASÍLIA/DF - TEL.: (61)3329-6109 

BELO HORIZONTE: RUA GOITACAZES, N. 1.647, SOBRELOJA, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG – CEP 30190-052 - TEL.: (31) 3295-3084 

Sobre o tema, são inúmeros os procedentes judiciais, abaixo destacados, 

que cuidaram de casos semelhantes ao tratado no presente recurso, em que ausente 

rubrica ou assinatura em algum dos documentos apresentados: 

 

 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - FORMALIDADES: CONSEQÜÊNCIAS 

1. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante 

para a configuração do ato. (grifei) 

2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não 

invalida o certame, porque rubricadas devidamente. 

3. Contrato já celebrado e cumprido por outra empresa concorrente, 

impossibilitando o desfazimento da licitação, sendo de efeito declaratório 

o mandado de segurança. 

4. Recurso provido. 

(ROMS 15530/RS, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 14/10/2003, DJ 

01/12/2003, p. 294). 

 

LICITAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

1. Exclusão decorrente de não reapresentação de documento já inserido 

no credenciamento e de dois documentos com carimbo e sem 

rubrica. 2. Condições de identificação da autoria dos documentos e da 

vontade do participante, sobretudo quando de menor relevo. 3. Aplicação 

do princípio da proporcionalidade, considerando-se a juntada anterior de 

um documento e a presença dos outros dois, com carimbo oficial, 

procuração, embora sem rubrica. (APELREEX 200982000080197, 

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, DJE 

- Data::06/05/2011 - Página::56 - Nº::80.). 

 

LICITAÇÃO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. MELHOR PREÇO. 

PREVALÊNCIA DE UM FORMALISMO EXARCEBADO EM DETRIMENTO DA 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Em licitações instituídas na modalidade 

concorrência, cujo fim é a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, não se mostra razoável a exigência de requisitos outros 

senão aqueles indispensáveis ao cumprimento do objeto do contrato, o 

que, na hipótese, restou bem demonstrado pelo ora Agravante quando da 

apresentação dos documentos para a sua adjudicação, que atestam a sua 

regularidade fiscal. 2. Não se afigura razoável privilegiar exigência 

meramente formal, em detrimento da escolha da oferta visivelmente mais 

proveitosa para a Administração, mormente em face da constatação de 

que o vencedor do procedimento detém condições reais de efetuar 

plenamente o objeto do contrato. Se assim se fizesse, estar-se-ia 

reconhecendo a supremacia de um formalismo exacerbado, com claro 

prejuízo à finalidade maior de todo ato administrativo, que é a satisfação 

do interesse público (TRF 5ª Região, Agravo de Instrumento 

200705000053852, Relator Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

D.J. 16/04/2007). 

 

- Não é razoável a desclassificação da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública na hipótese de meros equívocos formais. A 
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ausência de juntada da cópia da Convenção Coletiva do Trabalho e a 

"suposta" falta de especificação da reserva técnica incidente sobre os 

insumos nenhum prejuízo trouxe ao Certame e à Administração.  

(TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, AMS - 200004011117000 /PR, TERCEIRA 

TURMA, Decisão: 26/02/2002, DJU DATA: 03/04/2002 PÁGINA: 509, 

Relator EDUARDO TONETTO PICARELLI). 

  

Dessa forma, tendo em vista que a ausência de rubrica em apenas uma das 

páginas do relato constitui “aspecto puramente formal”, mesmo porque o relato está 

devidamente assinado ao final, além de conter rubricas em todas as demais páginas, 

bem como considerando o fato de que a CLP em diversos outros casos relevou 

equívocos cometidos pelas agências participantes, pede a recorrente seja reconsiderada 

a decisão que desconsiderou o relato apresentado.  

 

2. Da desclassificação da empresa Área Comunicação Propaganda e 

Marketing Ltda do processo licitatório 

 

Na ata da 1ª Sessão Pública realizada em 13 de agosto de 2014, foram 

realizados dois questionamentos quanto à violação ao Edital de agências concorrentes, 

uma vez que a violação permitiria a identificação das agências. 

 

O primeiro questionamento referiu-se à falta de folhas em branco na capa e 

contracapa, o que permitira a identificação da concorrente, visto ter sido a única 

agência a não apresentar capa e contracapa em folhas em branco: 

 

 

 

O segundo questionamento foi em razão de a empresa Área Comunicação 

Propaganda e Marketing Ltda ter incluído no Plano de Comunicação Publicitária – NÃO 

IDENTIFICADO, diversas folhas em branco, sem qualquer finalidade, ao final da 

proposta: 
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Em resposta ao questionamento 01, a subcomissão decidiu desclassificar a 

empresa concorrente por considerar que a não apresentação de capa e contracapa em 

folhas em branco a distinguiu das demais, permitindo sua identificação: 

 

 

 

Em resposta, porém, ao questionamento 06, a subcomissão considerou que 

a apresentação de folhas em branco, ainda que apresentadas unicamente pela agência  

Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda e ainda que despidas de qualquer 

finalidade, não identificariam a proposta apresentada: 

 

 

  

 Ora, se a licitante referida no questionamento 01 foi desclassificada pela 

falta de páginas em branco (capa e contracapa), sendo o motivo apontado a 

identificação da proposta, já que “foi a única que não apresentou capa e contracapa”, 

como concluir que várias páginas em branco ao final, sem qualquer finalidade e 

apresentadas unicamente pela Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda, não 

identificam a proposta?  

 

Sem embargo, a licitante em questão foi a única a apresentar várias páginas 

em branco ao final da sua proposta. Que outra função poderia ter esta ação senão 

identificar a proposta deles perante a Subcomissão Técnica?  
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É certo, assim, que a apresentação injustificada de páginas em branco, sem 

qualquer finalidade, anexada apenas por uma das concorrentes ao certame, configura 

violação expressa à norma contida no item 9.1.1.3, alínea „b‟, abaixo transcrita: 

 

 

 
Vale destacar que a possível identificação dos concorrentes viola 

frontalmente o princípio do sigilo das propostas e das disposições previstas no edital do 

certame, salientando que quando se torna possível identificar a proposta de um dos 

licitantes, é sinal claro de que a probidade do processo estará comprometida, bem como 

fere a razão do processo licitatório, que visa ampliar o caráter competitivo e obter a 

proposta mais vantajosa para a Administração pública, razão pela qual é um dos 

critérios de maior rigor a ser observado pela comissão de licitação. Pelas mesmas 

razões, as decisões judiciais são rigorosas com relação ao tema, não se admitindo a 

permanência no certame quando a empresa permite sua identificação. Nesse sentido:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL AGRAVO 

PROVIDO. I - Orientação jurisprudencial assente no sentido que o Edital 

deLicitação regula as regras do certame, consubstanciando-se na 

legislação pertinente (precedentes). II - A proposta de preço apresentada 

em desconformidade com o edital não será aceita, sob pena de ferir o 

princípio da isonomia e conferir privilégio a uma empresa licitante em 

detrimento das demais. III - Hipótese em que tendo a empresa 

licitante apresentado proposta de preço em que apresentava 

informação que tornava possível sua identificação junto ao órgão de 

registro do produto, descumpriu a regra do edital que proibia a 

indicação de qualquer elemento que pudesse identificar a licitante. 

IV - Indicação do número de registro na ANVISA identifica não só o 

fabricante, como também o distribuidor, no caso, o licitante. V - Ausente 

qualquer ilegalidade na conduta do pregoeiro, que desclassificou a 

empresa agravada por descumprimento do edital, tendo em vista constar 

de sua proposta de preços elemento que facultou sua identificação como 

distribuidora do produto objeto da licitação. VI - Agravo de instrumento a 

que se dá provimento (TRF 1ª Região, Agravo de Instrumento n. 

0010759-67.2014.4.01.0000, Relator Desembargador Federal JIRAIR 

ARAM MEGUERIAN, 6ª Turma, D.Je 21/07/2014). 

 



 
 

 

 
 

 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS                                           

 
BRASÍLIA: SCN, QD2 - BLOCO A - CJ. 503/504, ED. BRASÍLIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, BRASÍLIA/DF - TEL.: (61)3329-6109 

BELO HORIZONTE: RUA GOITACAZES, N. 1.647, SOBRELOJA, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG – CEP 30190-052 - TEL.: (31) 3295-3084 

Ação cautelar inominada. Licitação tipo Pregão Eletrônico. 

Desclassificação de licitante por possibilidade de 
identificação de proposta. Medida liminar deferida em parte para 

suspender a adjudicação à licitante vencedora. Ausência dos requisitos 

legais pertinentes (TJSP, Agravo de Instrumento n. 0176032-

40.2012.8.26.0000, Relator Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10ª 

Câmara de Direito Público, D.J. 27/08/2012).  

 
Dessa forma, resta claro que a apresentação de folhas em branco, 

unicamente pela empresa Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda, na VIA NÃO 

IDENTIFICADA, sem qualquer justificativa ou finalidade, possibilita a identificação da 

licitante e, por essa razão, caracteriza violação direta ao Edital, razão pela qual deve a 

licitante ser desclassificada do certame.  

  

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, requer-se seja dado provimento ao recurso para que: 

 

a) seja reconsiderada a decisão que desconsiderou um dos relatos de 

soluções de problema de comunicação apresentado pelo fato de faltar 

rubrica em uma das páginas do documento, atribuindo-lhes os pontos 

correspondentes à apresentação do relato.  

b) a licitante Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda seja 

desclassificada desta licitação em virtude das razões acima aduzidas.  

 

Brasília/DF, 03 de outubro de 2014. 

 

                                                     

___________________________              ____________________________ 

Fernando Andrade Chaves                 Salejandra Alves dos Santos 

OAB/MG 82.770                                      Strauss Comunicação 

 


