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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 

Ref.: Concorrência Pública n° 01/2021 
Processo Administrativo n ° 01245.002572/2021-56 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.893.556/0001-
78, com sede na SHIS QI 09/11 Bloco L sala 106 Ed. Dona Marta 
XIX, Lago Sul, Brasília - DF, CEP 71.625-125, com endereço 
eletrônico em contato@calixprooaganda.com.br, vem, 
respeitosamente, por intermédio de seu representante legal, à 
presença de Vossa Senhoria, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

nos termos do item 22.1 do Edital, do artigo 11, § 4°, VIII, da Lei 
n° 12.232/2010, e do artigo 109, 1, "b", da Lei n° 8.666/1993, 
pelos fatos e fundamentos técnicos e jurídicos a seguir expostos. 

I. SÍNTESE FÁTICA. 

1. 	O presente recurso administrativo é tempestivo, nos termos do 
inciso VIII do §4° do artigo 11 da Lei n° 12.232/20101, uma vez que interposto em 
11/03/2022, dentro, portanto, do prazo previsto por esta Comissão Especial de 
Licitação, conforme o Comunicado 1.2  O objetivo almejado com a interposição do 
presente recurso, antecipa-se, é contestar o resultado do julgamento das propostas 
técnicas apresentadas no âmbito da Concorrência Pública flQ  01/2021 (Processo 

Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à comissão 
permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório. [...] §4Q 
O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento: [...] VIII - 
publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação dos proponentes 
desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo 
para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993; 
2 Cite-se o teor do referido Comunicado 1: "A Comissão Especial de Licitação, constituída pela portaria 
n2  760-MCTI, referente a Concorrência n 01/2021 comunica aos Licitantes, em obediência ao 
princípio da razoabilidade e da isononlia, que o prazo para a interposição de recurso, será 
prorrogado até o dia de 11.03.2022. A dilação desse prazo deve-se ao fato de que, conforme 
alegado pela empresa CALIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, houve divergências na inserção 
de alguns documentos nas pastas referentes ao invólucro 1, publicados no portal do MCTI, o que já 
foi corrigido por esta Comissão Especial de Licitação." 



DEBRITO PROPAGANDA LTDA 94,60 

11I!F. 

CLASSIFICADA 

ESCALA COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA 91,10 CLASSIFICADA 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 
LTDA 84,50 CLASSIFICADA 

BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA 84,10 CLASSIFICADA 

L2W3 DIGITAL LTDA (MORINGA) 81,10 CLASSIFICADA 

FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 80,20 CLASSIFICADA 

PROPAGANDA DESIGUAL LTDA 72,20 DESCLASSIFICADA 

1 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 71,60 DESCLASSIFICADA 
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Administrativo ng 01245.002572/2021-56) do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Informação, bem como a classificação e a pontuação atribuída à proposta de algumas 
das agências licitantes e à própria Recorrente, consoante a fundamentação técnico-
jurídica e a análise documental detalhada realizada. 

A Concorrência Pública n2  01/202 1 foi lançada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Informação, visando à contratação de 2 (duas) agências de 
propaganda para a prestação "serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenha por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, o posicionamento institucional, a concepção, a criação, 
a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e distribuição 
de ações publicitárias junto ao público de interesse". 

Quando da Segunda Sessão Pública, realizada em 22 de fevereiro 
de 2022, foram abertos pela Comissão Especial de Licitação (doravante também 
"CEL") os Invólucros n2  2, os quais continham as vias identificadas dos Planos de 
Comunicação Publicitária. Feito o cotejamento dos documentos constantes dos 
Invólucros n2  2, com aqueles constantes dos Invólucros ng 1 (via não identificada do 
Plano de Comunicação Publicitária), as notas de cada licitante foram lançadas na 
planilha geral. 

O resultado e a classificação das licitantes, sob o critério de 
melhor técnica (conforme item 1.1 do edital), foram sintetizados nas planilhas 
abaixo, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 02/03/2022: 
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ÇTT'2,1Irs4iop 

Empresas 

DEBRITO PROPAGANDA LTDA 9,74 18,90 23,46 13,77 65,9 

ESCALA COMUNICAÇÃO E MARKETING 9,47 18,30 22,40 13,13 63,3 LTDA 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 8,60 16,77 19,73 12,13 57,2 LTDA 

BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA 8,90 18,27 22,50 10,17 59,8 

L2W3DIGITAL LTDA (MORINGA) 9,10 15,20 17,53 11,60 53,4 

FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 8,33 15,47 18,97 12,43 55,2 

PROPAGANDA DESIGUAL LTDA 8,27 12,10 18,50 12,30 51,2 

1 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 7,27 14,23 18,50 9,77 49,8 

DEBRITO PROPAGANDA 
t - 

3,0 
- 
6, , , , o 

LTDA 

ESCALA COMUNICAÇÃO 30 6 O 1,9  2 5 4,6 4,8 5,0 
E MARKETING LTDA ' ' ' ' 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E o 6 2 1,8 2,2 4,2  4 9 5,0 
PROPAGANDA LTDA ' ' ' ' ' 

3,0 4,8 1,8 2,3 3,7 4,2 4,5 
COMUNICAÇÃO LTDA  

1,2W3 DIGITAL 
LTDA  3,0 6,3 2,0 2,2 4,2 5,0 5,0 

FIELDS COMUNICAÇÃO 2,8 4,5 1,4 2,5 4,3 4,5 5,0 
LTDA 

PROPAGANDA 2,0 4,4 1,4 1,2 3,0 4,5 1 	4,5 
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DESIGUAL LTDA 

1 COMUNICAÇÃO 	1,9 	4,3 	1,7 	2,0 	3,1 	4,3 	4,5 
INTEGRADA 

S. 	Conforme se depreende dos termos do subitem 11.1 do Edital, as 
Propostas Técnicas a serem apresentadas pelas licitantes devem ser estruturadas 
conforme 4 (quatro) quesitos, a saber: (1) Plano de Comunicação Publicitária, 
constante do Invólucro n2  1, o qual contém 4 (quatro) subquesitos: (1.1) Raciocínio 
Básico, (1.2) Estratégia de Comunicação Publicitária, (1.3) Ideia Criativa e (1.4) 
Estratégia de Mídia e Não Mídia; (2) Capacidade de Atendimento, constante do 
Invólucro n2  3, o qual contém 5 (cinco) subquesitos: (2.1) Clientes, (2.2) 
Profissionais, (2.3) Infraestrutura, (2.4) Sistemática de Atendimento e (2.5) 
Informação de Marketing; (3) Repertório, também constante do Invólucro n2  3; e 
(4) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, também constante do 
Invólucro n2  3. 

6. 	Nos termos do que determina o subitem 12.3.2 do Edital, os 100 
(cem) pontos máximos a serem atribuídos à Proposta Técnica foram subdivididos 
conforme a seguinte tabela: 

QUESITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. Plano de Comunicação Publicitária 70 [Invólucro 1] 

1. Raciocínio Básico 10 

Estratégia de 20 Comunicação Publicitária 
SUBQUESITOS 

Ideia Criativa 25 

Estratégia de Mídia e 15 Não Mídia 

2. Capacidade de Atendimento 20 [Invólucro 31 

1. Clientes 3 

Profissionais 7 SUBQUESITOS 

Infraestrutura 2 

J 

r 
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IV. Sistemática de 3 Atendimento 

V. Informação de Marketing 5 

3. Repertório 5 [Invólucro 31 

4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 5 [Invólucro 3] 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 

Frise-se, desde logo, que esta licitante, ora Recorrente, tem plena 
ciência do volume de trabalho que a análise de todas as 8 (oito) propostas técnicas 
demanda da Subcomissão Técnica, sendo consequência natural de tamanho volume 
a possibilidade de haver erros, comprováveis, na avaliação. No caso em tela, existem 
equívocos objetivos e demonstráveis de plano, a partir das notas e motivações 
individualizadas, que resultam na incontroversa necessidade de revisão da nota da 
Recorrente para maior e de redução das notas das licitantes ESCALA 
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e DEBRITO PROPAGANDA LTDA. 

É certo que a proposta técnica da licitante CÁLIX 
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA., ora Recorrente, com a apresentação de 
seu Plano de Comunicação, atendeu, em medida maior do que a pontuada, os 
Subquesitos constantes do Quesito 1 do subitem 12.2.1 do Edital como critério de 
pontuação, conforme será objetivamente demonstrado. 

É certo também que, além dessa avaliação feita a menor para o 
Invólucro n 1 da Recorrente, em razão de erro comprovável, deixou de ser 
consignado, quando da avaliação, que a licitante ESCALA apresentou Relato inválido 
(Quesito 4), à luz dos critérios dispostos no instrumento convocatório do presente 
certame, de modo que seria forçoso desconto de pontuação que não ocorreu. 

A proposta da licitante ESCALA utiliza, também, em sua 
Estratégia de Comunicação Publicitária, o slogan da campanha eleitoral do 
Presidente jair Bolsonaro no ano de 2018, fato que viola a Constituição Federal, as 
disposições editalícias, a legislação eleitoral e configura ato de improbidade 
administrativa, caso o referido conceito seja adotado pelo MCTI. 

Somado a isso, as propostas das licitantes ESCALA e DEBRITO 
apresentam outros pontos deficitários, que demandam reavaliação e minoração da 
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nota atribuída, especialmente nos Subquesitos pertinentes ao Plano de 
Comunicação Publicitária (Quesito 1). 

	

12. 	A grande questão, exposta neste recurso, é que foram cometidos 
erros objetivos e plenamente demonstráveis, verificáveis a partir de uma simples 
análise das planilhas e dos materiais constantes das propostas. Daí porque, no caso 
presente, a procedência do presente recurso é medida que se impõe. 

	

13. 	Diante desse contexto, por meio do presente recurso 
administrativo, demonstrar-se-á, essencialmente, dois pontos principais a fim de 
majorar a pontuação da Recorrente e de reduzir a pontuação da licitante Escala: 

fundamentação e comprovação de que a pontuação atribuída à 
licitante CÁLIX COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA., ora 
Recorrente, foi objetivamente indevida e a menor; 

fundamentação e comprovação de que as licitantes ESCALA e 
DEBRITO auferiram pontuação superior à que seria 
respectivamente devida conforme o Edital. 

	

14. 	Isso posto, parte-se aos fundamentos de mérito que justificam 
cada uma destas pretensões. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

IL1. FUNDAMEN TOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM E DEMANDAM O AUMENTO DA 
PONTUAÇÃO DA RECORRENTE NO QUESITO "PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA " 

	

15. 	No que tange à majoração da nota da Recorrente, o presente 
Recurso tem por escopo demonstrar que foram atribuídas à proposta da CÁLIX 
notas inferiores às que seriam realmente devidas, especialmente em razão da 
inobservância (i) de critérios objetivos fixados no Edital da Concorrência e (ii) de 
parâmetros de isonomia na avaliação das propostas, previstos cogentemente na 
Constituição Federal, na Lei n2  12.232/2010 e na Lei n 8.666/1993. 

	

16. 	Para fins elucidativos, neste tópico serão expostos, de forma 
destacada, a grave violação da isonomia, razoabilidade e do julgamento objetivo, no 
que diz respeito, primeiramente, aos Subquesitos "Raciocínio Básico" e "Estratégia 

, 

ii 
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de Comunicacão Publicitária" e, posteriormente, ao Subquesito "Estratégia de Mídia 
e Não Mídia." 

Os demais Subquesitos, que também demandam reavaliação e 
majoração da nota da Recorrente, serão analisados em conjunto com as propostas 
das licitantes ESCALA e DEBRITO. 

11.1.1. DA REAVALIAÇÃO DO SUBQUESITO 1 - "RACIOCÍNIO BÁSICO" E DO 
SUBQUESITO 2 - "ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO". VIOLAÇÃO DA ISONOMIA, 
DA RAZOABILIDADE E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 

O Raciocínio Básico da Recorrente (CÁLIX), diferentemente da 
maioria das demais licitantes, destaca o importante papel da inovação para o 
desenvolvimento de uma nação, pontuando como o Brasil vem se destacando no 
setor nos últimos anos. 

E, a partir disso, o texto discorre como o MCTI ganha 
importância cada vez mais estratégica para o País, qualificando a economia, 
aumentando a competitividade das empresas nacionais e melhorando a vida dos 
brasileiros. As muitas ações do MCTI caminham nesse sentido, incluindo o Acordo 
de Salvaguardas Tecnológicas, tema do briefing desta concorrência. 

Confira-se trecho do Raciocínio Básico da CÁLIX que conclui esse 
pensamento: 

Sendo assim, é notória a relevância e o impacto da inovação e 
tecnologia na ampliação das possibilidades do Brasil como país do 
futuro. E a atuação do MCTI se mostra consistentemente alinhada a 
essas perspectivas, contando inclusive com o reconhecimento de parte 
da opinião pública. 

A análise do desafio de comunicação, por sua vez, é dotada de 
considerável assertividade ao apresentar a pesquisa da consultoria Edelman - Trust 
Barometer 2021, que apontou a "tecnologia" como o setor econômico de maior 
credibilidade no Brasil, com índice de 75%. Os cientistas, por sua vez, ficaram com 
82% de credibilidade entre as lideranças do país. 

Tais dados traduzem uma excelente oportunidade para uma 
campanha que explore esses pontos fortes para divulgar os reais propósitos do 
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. 

Confira-se outro trecho do Raciocínio Básico da CÁLIX que 
conclui esse pensamento: 

0r " 

-4 
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Saber trabalhar a informação para que ela chegue da melhor forma, 
pelo melhor canal, às pessoas certas é o que vai definir o sucesso do 
desafio de comunicação proposto. 

	

24. 	Por sua vez, a Estratégia de Comunicação (Subquesito 2) da 
CÁLIX deixa claro, logo em suas primeiras linhas, que o grande desafio da campanha 
é superar a falta de conhecimento e o descrédito da população em relação ao AST. 

	

25. 	Para superar esse desafio, a agência identificou cinco elementos 
estratégicos para orientar uma melhor abordagem de comunicação: 

Aproximação com a temática; 
Relevância dos benefícios; 
Identificação por pontos de contato; 
Clareza da linguagem e tom da comunicação; e 
A ciência como chancela de credibilidade. 

	

26. 	Verifica-se nesse trecho mais que uma "razoável articulação de 
conhecimentos sobre o MCTI e os objetivos de comunicação", como exposto nas 
justificativas da proposta da CÁLIX. O pensamento estratégico é amplo e, como 
demonstrado na Ideia Criativa mais adiante, adequou-se a cada público com 
mensagens próprias. Confira-se o trecho da Estratégia: 

A melhor forma de vencer a desconfiança é levando informação. 
Quanto mais o público conhecer o AST e as atividades do CLA, mais ele 
os defenderá e menor será a vulnerabilidade às fake News. Por isso, 
nossa estratégia priorizará o aprofundamento do nível de 
conhecimento sobre o AST e o CLA. 

	

27. 	O conceito da campanha "Para que todos os brasileiros 
conquistem seu espaço" possibilita grande variedade de mensagens para todos os 
públicos, conforme solicitado no brieflng. Afinal de contas, cada grupo tem uma 
noção própria do espaço a ser conquistado com o sucesso do AST. 

	

28. 	Portanto, entende-se que o argumento da comissão julgadora 
como "razoável possibilidade de interpretação favorável" termina por minimizar o 
forte potencial do conceito que foi demonstrado bastante exequível nas peças 
criadas para a campanha proposta pela Recorrente, motivo pelo qual pleiteia-se a 
majoração da nota que lhe foi atribuída nesses subquesitos. 
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11.1.2. DA REAVALIAÇÃO DO SUBQUESITO 4 - "ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO 
MÍDIA". VIOLAÇÃO DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DO JULGAMENTO 
OBJETIVO. 

	

29. 	A Subcomissão Técnica avaliou a proposta da ora Recorrente, no 
Subquesito 4 - Estratégia de Mídia e Não Mídia, com a nota 12,13 de um total de 15 
pontos. Para fins de comparação, veja-se a tabela abaixo com as notas e as 
justificativas atribuídas aos três primeiros classificados no certame. 

15 1 100% 

Excelente adequação com as ações sugeridas. 
DeBrito 	13,77 	92% 	Consistente tecnicamente, bom conhecimento do público-alvo. Ótima 

proposta de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência. 
Boa adequação com as ações sugeridas. Consistente tecnicamente, 

Escala 	13,13 	88% 	razoável conhecimento do público e com proposta mediana de uso 
dos meios próprios com bom grau de eficiência. 
Ótima adequação da estratégia com as ações sugeridas. 

Caix 	 ° Í 	1213 	 Boa consistência técnica. 81°! 	Razoável conhecimento do público. 
Bom grau de eficiência na utilização da verba. 

	

30. 	Como se depreende acima, a licitante DEBRITO obteve a maior 
nota no Subquesito 4, atingindo 92% da pontuação máxima (13,77 pontos); a 
ESCALA atingiu 88% da nota máxima (13,13 pontos); e a CÁLIX, ora Recorrente, 
atingiu 81% da nota máxima (12,13 pontos). 

	

31. 	Note-se, desde já, que não há no texto das justificativas 
qualquer menção desabonadora à CÁLIX que justificasse a diferença de 1 
ponto em relação à nota da ESCALA, e tampouco a diferença de 1,64 pontos 
com a nota da DEBRITO. 

	

32. 	Veja-se, também, que as justificativas da pontuação foram 
realizadas com base em critérios que poderiam ser assim nomeados: 

adequação com as ações sugeridas; 
consistência técnica; 
eficiência na proposta de uso dos meios próprios e utilização da 

verba; e 
conhecimento do público-alvo. 

	

33. 	Com exceção do "conhecimento de público-alvo", é preciso 
reconhecer que os referidos atributos constituem avaliações tendencialmente 



, 
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subjetivas sobre a eficiência da estratégia como um todo. Prova dessa constatação é 
o fato de que as justificativas não adentram em nenhum detalhe individual de cada 
proposta, que pudesse demonstrar a motivação singular sobre cada avaliação. 

34. 	Neste sentido, vejamos o seguinte quadro comparativo. 

 [Adequação com as ações sugeridas. 7Excelente 
nsistente tecn camente. DeBrim Conhecimento do público-alvo. 
ma Proposta de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência. 

Nota 13,77  
Boa Adequação com as ações sugeridas. 

E1 Consistente tecn camente. sca a Razoável Conhecimento do público. 
Mediana Proposta de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência. 

Nota 13,13  
Ótima Adequação da estratégia com as ações sugeridas. 
Boa consistência técnica. a ix Razoável Conhecimento do público. 
Bom Grau de eficiência na utilização da verba. 

Nota 112,13  

O quadro acima divide as justificativas com suas avaliações, para 
fins de facilitar a análise ora empreendida. As cores das linhas indicam o mesmo 
critério avaliado nas diferentes propostas, com diferentes "conceitos" e 
justificativas. Vejamos, então, a análise comparativa, linha por linha. 

P linha: A Subcomissão avaliou a DEBRITO com "excelente" a 
adequação das ações sugeridas, enquanto que no mesmo critério a CÁLIX ficou 
como "ótima" e ESCALA como "boa". 

2 linha: Tanto a DEBRITO quanto a ESCALA foram avaliadas 
como "consistentes tecnicamente", já a CÁLIX nesse critério recebeu a 
qualificação adjetivo "boa" para a consistência técnica. Entende-se que a 
avaliação "boa" é melhor no critério que meramente "consistente". 

3 linha: No critério "conhecimento de público", a DEBRITO 
teve sua avaliação no conceito "bom", enquanto CÁLIX e ESCALA foram 
avaliadas como "razoável". 

42  linha: Por fim, no critério relativo à "eficiência dos meios 
próprios", a DEBRITO obteve o conceito "ótima proposta de uso dos meios próprios 
com bom grau de eficiência", enquanto que a ESCALA foi avaliada como "Proposta 
mediana de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência". Já na justificativa 
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destinada à CÁLIX, não há menção específica para os meios próprios, sendo o 
critério avaliado de forma geral como "bom grau de eficiência na utilização da 
verba". 

Algumas conclusões devem ser extraídas dessa análise 
comparativa. 

A primeira conclusão é a de que a avaliação está eivada de 
subjetividade que não se mostra condizente com a diferença de 1,64 pontos 
entre a nota da 3 (CÁLIX) e da 1 (DEBRITO) classificadas. Sabe-se que, por 
mais que se busque a objetividade no julgamento, é impossível alcançar um nível 
zero de subjetividade. Contudo, considerando que as justificativas possuem um 
teor muito semelhante e descrevem somente pontos positivos, não se afigura 
razoável e proporcional que a diferença apontada repouse unicamente em 
subjetivismo. Isso significa que, da forma como está, o julgamento do Subquesito 4 
fere o princípio da razoabilidade, da isonomia e do julgamento objetivo, conforme a 
legislação que rege as licitações. 

A segunda conclusão é a de que, comparando-se apenas as 
justificativas, a nota atribuída à CÁLIX deveria ser MAIOR que a nota atribuída 
à ESCALA. Isso porque, conforme a análise comparativa acima, a CÁLIX recebeu os 
conceitos "ótimo", "bom", "razoável" e "bom", enquanto que a ESCALA recebeu 
"bom", "consistente", "razoável" e "mediana". Ou seja, em pelo menos dois 
critérios a avaliação da proposta da CÁLIX supera a avaliação da proposta da 
ESCALA. Assim, neste Subquesito 4 - Estratégia de Mídia e Não Mídia, a nota 
atribuída à CÁLIX deveria ser maior ou, no mínimo, igual à nota atribuída à ESCALA. 

A terceira conclusão é a de que a CÁLIX foi objetivamente 
prejudicada pela ausência de julgamento no que diz respeito à proposta de 
"uso dos meios próprios". Essa ausência de avaliação sobre o critério relativo ao 
uso dos meios próprios, na proposta da Recorrente, fere a isonomia e a legalidade 
do certame, no que tange ao julgamento do Subquesito 4, de sorte que este recurso 
deve ser provido também para majorar a pontuação da Recorrente neste item. 

A seguir serão apresentadas as análises das Propostas Técnicas 
das demais concorrentes, a saber, ESCALA e DEBRITO, a partir das quais demanda-
se a redução das notas atribuídas às Recorridas, e a majoração das notas atribuídas 
à Recorrente. 



o 

ca[ix 
propaganda 

11.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM E DEMANDAM A REDUÇÃO DA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA À AGÊNCIA "ESCALA' BEM COMO A MAJORAÇÃO DA 
NOTA DA RECORRENTE. 

11.2.1. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"ESCALA" NO QUESITO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, BEM COMO 
MAJORAÇÃO DA NOTA DA RECORRENTE. 

A Subcomissão Técnica avaliou o Plano de Comunicação 
Publicitária (Quesito 1) apresentado pela agência ESCALA com a nota 63,3/70, 
consubstanciando a segunda nota mais alta atribuída neste quesito no certame. 

Embora tenha sido tão bem avaliado, existem múltiplas 
deficiências no referido Plano que se evidenciam flagrantemente em uma mera 
leitura e que demandam reavaliação e redução da nota conferida. A esses vícios 
somam-se violações da isonomia no julgamento das propostas, em que se percebe 
a adoção de critérios subjetivos muito desiguais para a avaliação de temas 
semelhantes, o que também enseja uma revisão por parte desta ilustre Comissão, a 
fim de majorar a pontuação da Recorrente. 

Vejamos, então, individualmente, as deficiências e os vícios que 
exigem a redução de nota da agência ESCALA no Quesito 1 - Plano de Comunicação 
Publicitária, conforme os Subquesitos a seguir: 

11.2.1.1) Raciocínio Básico deficiente 

O Edital dispõe, no seu item 12.2.1.1, que o Subquesito 1, 
Raciocínio Básico, do Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1), deverá ser 
avaliado pela Subcomissão Técnica sob os seguintes critérios: 

a acuidade demonstrada na análise das características e 
especificidades do MCTI e do contexto de sua atuação; 

a pertinência dos aspectos relevantes e significativos 
apresentados, relativos às necessidades de comunicação publicitária 
identificadas; e 

a assertividade demonstrada na análise dodesafio de 
comunicação a ser superado pelo MCTI e no entendimento dos 
objetivos de comunicação estabelecidos no Briefing. 
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Como se depreende, o julgamento do Raciocínio Básico deve 
pautar-se por três pontos principais, a saber: 1) características e especificidades do 
MCTI, dentro do seu contexto de atuação; ii) atenção às necessidades de 
comunicação publicitária identificadas; iii) análise e respostas ao desafio de 
comunicação e aos objetivos estabelecidos no Briefing. 

Ocorre que o Raciocínio Básico apresentado no Plano de 
Comunicação da agência ESCALA encontra-se em desconformidade com o item 
12.2.1.1, "a", do Edital, uma vez que desconsidera e não demonstra uma análise 
minimamente aprofundada das características e especificidades do MCTI e do 
contexto de sua atuação. 

Por outro lado, uma comparação com o Raciocínio Básico da 
CÁLIX evidencia a disparidade injustificada entre as pontuações atribuídas a cada 
um deles, de forma prejudicial à CÁLIX e benéfica à ESCALA. Tal violação da 
isonomia, como será demonstrado adiante, merece ser corrigida com consequência 
nas respectivas notas: redução da ESCALA e maj oração da CÁLIX. 

Isso porque o referido Raciocínio Básico da ESCALA não faz 
qualquer alusão à história do Ministério e seu importante papel no contexto em que 
foi criado. O texto se limita a dados mais recentes, deixando lacunas para a 
compreensão mais completa do desafio de comunicação solicitado pelo briefing. 
Para fins de demonstração, veja-se a única frase que o referido Raciocínio Básico faz 
alusão ao contexto histórico do MCTI: 

Raciocínio Básico 
A criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, em 1985, pode 
ser interpretada como a expressão de um segmento que cresceu em importância 
política, ao tempo em que atendeu anseio antigo da comunidade científica e 
tecnológica brasileira. Quase 37 anos se passaram desde então e esse processo de 
crescente importância segue avançando, o Ministério segue se fortalecendo e 
consolidando o protagonismo no cenário das políticas públicas do Governo Federal. 
Hoje, suas competências, estabelecidas pelo Decreto 10.463/2020, se articulam em 
torno de oito áreas: políticas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e de 

Como se pode notar, o texto enuncia uma frase absolutamente 
genérica, cuja única informação é o ano de criação do Ministério (à época apenas da 
"Ciência e Tecnologia") em 1985. A frase acima não só repete o que consta no 
brieflng, como, inclusive, sequer traz outras informações que lá constam. Após a 
primeira frase, o texto faz um "salto" de 37 anos e passa a se reportar às 
circunstâncias hodiernas, como se essa mera reprodução de dados atuais fosse 
suficiente para fornecer a compreensão exigida para a elaboração de uma campanha 
publicitária adequada ao desafio proposto. 
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É evidente que a contextualização apresentada pela agência 
ESCALA é deficiente e precária. Ainda assim, o seu Subquesito Raciocínio Básico foi 
superestimado, tendo sido avaliado com as notas 9,5 - 9,4 - 9,5, totalizando a nota 
média 9,47, sob a seguinte justificativa: 

Excelente análise das características e especificidades do MCTI, boa 
pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados. E 
assertividade. 

Ora, como é possível avaliar como "excelente" uma análise cujo 
panorama histórico, estratégico e da importância do Ministério é deficiente e aquém 
de conteúdo em relação ao próprio briefing? É evidente que houve uma 
supervalorização na nota atribuída à ESCALA neste Subquesito, uma vez que o item 
12.2.1.1, "a", do Edital, não foi atendido plenamente. 

A referida supervalorização atesta-se especialmente pelo fato de 
que há uma flagrante violação de isonomia no julgamento do Subquesito Raciocínio 
Básico, pois, enquanto à agência ESCALA foi atribuída nota 9.47. à agência CÁLIX. 
ora Recorrente, foi atribuída apenas nota 8,6, sob a seguinte justificativa: 

Ótima análise das características e especificidades do MCTI. Aspectos 
relevantes e significativos apresentados pertinentes às necessidades de 
comunicação. Boa assertividade na análise do desafio. 

Como se pode notar, a justificativa utilizada para a nota da 
CÁLIX não possui NENHUMA anotação desabonadora. Pelo contrário. Toda 
justificativa está orientada para ressaltar a pertinência e a ótima qualidade da 
análise apresentada. No entanto, a nota atribuída pela Subcomissão foi de 8,6, 
totalizando 1,4 pontos de desconto frente ao total, e configurando uma 
diferença de 0,87 pontos em relação à nota atribuída à ESCALA. 

Considerando que não há qualquer justificativa negativa para a 
CÁLIX, o que poderia explicar tamanha discrepância na atribuição de notas com 
relação à agência ESCALA? Trata-se, sem dúvidas, de diferença que repousa em uma 
margem de subjetividade dos julgadores que, neste caso em específico, viola 
flagrantemente a isonomia do certame. 

Sendo assim, é imperioso que haja reavaliação e reducão da nota 
da agência ESCALA no Subquesito Raciocínio Básico, uma vez que não foram 
atendidos os requisitos do item 12.2.1.1, a, do Edital, bem como a majoração da nota 
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da Cálix, por violação à isonomia no julgamento das propostas, em especial em 
comparação ao Raciocínio Básico apresentado pela Recorrente. 

11.2.1.2) Estratégia de Comunicação Publicitária e Ideia Criativa. Utilização 
de slogan da campanha eleitoral de 2018 do Presidente Jair Bolsonaro. 
Inadequação do Conceito. Inexequibilidade da Proposta. Promoção pessoal 
que viola a Constituição Federal e caracteriza ato de improbidade 
administrativa. 

A Subcomissão Técnica avaliou o Subquesito Estratégia de 
Comunicação Publicitária apresentado na proposta da agência ESCALA com a nota 
18,30/20, sob a seguinte justificativa: 

Bom partido temático e conceito. Excelente consistência na 
argumentação, com razoáveis possibilidades de interpretação positiva, 
consistência técnica, ótima articulação de conhecimentos. Proposta 
exequível. 

Ocorre que, a despeito da justificativa exarada, a proposta 
denota outra leitura, menos benévola, em que é possível constatar vícios evidentes 
do ponto de vista técnico e jurídico. Sob essa perspectiva, tem-se que a Estratégia de 
Comunicação Publicitária da licitante ESCALA deve ser reavaliada e ter sua nota 
substancialmente reduzida. 

Segundo o briefing, a campanha apresentada na proposta 
deveria perseguir os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: 
Esclarecer à população as razões da assinatura do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas (AST). 

Objetivos Específicos: 
- Explicar o que é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST); 
- Destacar os benefícios para a população e para o país decorrentes da 
assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST); 
- Combater as notícias equivocadas divulgadas pela mídia e os boatos 
alarmantes disseminados nas redes sociais por meio do comitê 
Comunica Espacial. 

Dessa forma, o desafio de comunicação está orientado para 
esclarecer a população sobre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas - AST, de 
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modo a dissipar possível incompreensão sobre os termos avençados. Ou seja, o foco 
central da comunicação é tornar o tema mais claro ao conhecimento do público-alvo, 
o que por sua vez demanda certa facilitação na transmissão da mensagem. 

Ocorre que o conceito de campanha proposto pela licitante 
ESCALA foge totalmente ao objetivo da comunicação. Enquanto o objetivo 
centra-se em esclarecer as razões da assinatura do Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas (AST), o conceito proposto pela ESCALA faz expressa e literal 
referência ao slogan de campanha do Presidente Jair Bolsonaro. Vejamos nos 
seus próprios termos: 

a campanha irá mostrar por que o pais não poderia deixar de dar este passo. Assim, 
partindo da ideia de que a nação brasileira merece e precisa de um programa espacial 
forte, como prioridade de Estado e com o apoio dos governos estaduais e municipais, 
capaz de conduzir questões orçamentárias diretamente no Congresso Nacional, sem 
intermediários, e que seja mais bem compreendido pelo Poder Judiciário e órgãos de 
controle, chegou-se ao seguinte conceito para a campanha: Acima de tudo, Brasil.' 
Essa formulação sintetiza o porquê da assinatura do AST, sua razão última. Porque, 
acima das questões políticas e divergências ideológicas, está o interesse geral. Ela 
expressa a crença do atual governo de que o interesse nacional deve se sobrepor à 
discussão insuflada por correntes políticas. E quando se afirma que acima de tudo 
está o Brasil, resume-se, de forma emocionante e mesmo apaixonada, o que 
verdadeiramente orienta a parceria Brasil-EUA, eni enunciado totalmente alinhado ao 
discurso institucional do Governo Federal e mesmo ao siogan de sua administração. 

Página 4 do Pia no de Comunicação Publicitária da licitante ESCALA, via não identificada 

Em primeiro lugar, é inegável reconhecer que o conceito "Acima 
de tudo. Brasil" não se refere a qualquer um dos pontos exigidos pelo desafio de 
comunicação. Não há nenhuma relação de síntese possível que faça referência ao 
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, nem direta ou indiretamente. 

Note-se, no entanto, que a licitante afirma, literalmente, que o 
enunciado encontra-se alinhado ao "discurso institucional do Governo Federal e 
mesmo ao siogan de sua administração". Não bastasse isso ser um desvio da 
finalidade da campanha publicitária, há que se registrar que a referência está 
incorreta, pois, como é de conhecimento público, o siogan do Governo Federal 
é "Pátria Amada Brasil": 

(ki 
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PÁTRIA AMADA 

BRASIL 
GOVERNO FEDERAL 

67. 	Em realidade, como já mencionado, o conceito DrODOStO pela 
ESCALA remete-se única e exclusivamente ao SLOGAN DA CAMPANHA 
PRESIDENCIAL DE IAIR BOLSONARO EM 2018: 
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É incontestável que este siogan utilizado na campanha 
presidencial de 2018 é amplamente conhecido, difundido e associado à pessoa do 
Presidente Jair Bolsonaro. A licitante ESCALA simplesmente inverte a ordem das 
palavras, formulando uma espécie de "paródia" do siogan da campanha 
presidencial: ao invés de "Brasil acima de tudo", propõe "Acima de tudo, 
Brasil". 

E, nesse sentido, o conceito proposto pela ESCALA se torna algo 
que transcende o mero desalinhamento às regras do edital. Trata-se, na realidade, 
de campanha publicitária que, caso veiculada, violaria frontal e gravemente a regra 
constitucional que PROÍBE A PROMOÇÃO PESSOAL de autoridades ou servidores 
públicos. Conforme estipulado pelo art. 37, § 1, da Constituição Federal: 

Art. 37. [ ... ] 
§ 12  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 



imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores núblicos. 

Ou seja, a licitante ESCALA propõe um conceito de campanha 
que nada tem a ver com o desafio de comunicação, nada tem a ver com o siogan do 
Governo Federal ("Pátria Amada Brasil"), e que é inconstitucional por ser 
praticamente IDÊNTICO AO SLOGAN da campanha eleitoral de 2018 do 
Presidente Jair Bolsonaro ("Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!"). 

É evidente que a semelhança, ou mesmo a identidade, entre os 
slogans foi algo premeditado e almejado pela licitante ESCALA. Ocorre que tal 
aproximação não apenas é inadequada frente ao desafio e ao objetivo da 
comunicação - restrito ao âmbito do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas 
(AST) - como também viola a legalidade e as disposições do Edital. 

E para demonstrar a real gravidade existente no conceito 
sugerido pela licitante ESCALA, traz-se ao conhecimento de Vossas Senhorias a 
ocorrência de uma situação bastante similar, na qual a semelhança entre os bordões 
e os símbolos utilizados pela administração municipal de São Paulo e pela campanha 
eleitoral do então Prefeito João Dória foram considerados suficientes para que o 
Poder Judiciário do Estado de São Paulo considerasse a campanha um ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA3: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO 
PESSOAL DE EX-PREFEITO. Réu que durante toda a sua campanha 
eleitoral de 2016 teria feito uso do slogan "Acelera SP" atrelado 
ao símbolo "»", os quais teriam se tornado intimamente 
vinculados à sua imagem. Expressão e símbolo que 
permaneceram em uso após a posse do réu no cargo de prefeito 
de São Paulo, de maneira a associar a sua imagem a programas de 
governo. Interesse de agir presente. A multa imposta pelo 
descumprimento da tutela liminar já foi objeto de análise via agravo 
de instrumento, portanto, não mais se faz pertinente discussão a 
respeito, em razão da preclusão. Preliminares rejeitadas. Nos termos 
do artigo 37 da Constituição da República: " 12  A publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores". A promoção pessoal, 
coibida pelo texto constitucional, é a consubstanciada, via de regra, 
pela divulgação de notícias tendenciosas, com o objetivo nítido de 

Sobre o caso, leia-se a seguinte notícia: 
https://www.conjur.com.br/2O19-mai-12/doria-condenado-improhidi  



caotix 
propaganda 

autoelogio, de ludibriar os administrados com fatos inverídicos, com 
propósito de satisfazer interesses meramente pessoais e alheios. NQ 
caso, a vinculação de ambas as campanhas publicitárias (eleitoral 
e de gestão), com o uso de slogan pessoal e não dos símbolos da 
Prefeitura Municipal, em eventos oficiais, como forma de 
Dropaganda individual e consolidação de seu nome no cenário 
político, claramente sugere autopromoção, o que caracteriza ato 
de improbidade administrativa. Patenteada a violação aos 
princípios da Administração Pública elencados no artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988. Correta a caracterização do ato de 
improbidade do art. 11 da Lei n° 8.429/92, bastando a ocorrência de 
qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da 
moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da 
publicidade, da impessoalidade ou de qualquer outro princípio 
imposto à Administração Pública. [...]4 

Isto é, a utilização de slogan para publicidade institucional 
similar a slogan de campanha eleitoral, tal como proposto pela licitante ESCALA, é 
considerada uma PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA pelo Poder 
Judiciário, o que pode atrair imenso risco à atuação dos agentes públicos envolvidos 
na campanha. 

Ademais, lembre-se que o cronograma de publicidade proposto 
teve de observar o calendário eleitoral do ano de 2022 e a vedação temporal dele 
decorrente. Ocorre que a veiculação do slogan "Acima de tudo, Brasil", conforme 
proposto pela agência ESCALA, será interpretada como ato de promoção 
pessoal em caráter de propaganda eleitoral antecipada, podendo, inclusive, vir 
a ser considerada como uma irregularidade também em desacordo com a lei 
eleitoral. 

Assim, considerados esses elementos, no que diz respeito à 
Estratégia de Comunicação Publicitária, o Edital determina que a Subcomissão 
Técnica levará em conta, como critério de julgamento melhor técnica, os seguintes 
atributos: 

12.2.1.2. Subquesito 2 - Estratégia de Comunicação Publicitária 
a) a adequação do partido temático e do conceito à natureza e às 
atividades do MCTI, bem como ao desafio e aos objetivos de 
comunicação; 

TJSP; Apelação Cível 1012844-73.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2g  
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6 Vara de Fazenda Pública; 
Data do Julgamento: 09/07/2 020. j) 
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a consistência da argumentação em defesa do partido temático 
e do conceito; 

as possibilidades de interpretações positivas do conceito para 
a comunicação publicitária do MCTI com seus públicos; 

a consistência técnica dos pontos centrais da Estratégia de 
Comunicação Publicitária proposta; 

a capacidade da licitante de articular os conhecimentos sobre o 
MCTI, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos no 
Briefing; 

a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Publicitária, 
considerada a verba referencial. (grifos acrescidos) 

Veja-se, portanto, que a proposta da licitante ESCALA, 
descumpre pelo menos quatro atributos objetivos exigidos pelo item 12.2.1.2 do 
Edital para o Subquesito de Estratégia de Comunicação Publicitária, uma vez que o 
conceito "Acima de tudo, Brasil': 1) mostra-se inadequado à natureza e às 
atividades do MCTI, bem como ao desafio e aos objetivos de comunicação; 2) 
consequentemente não dispõe de consistência em sua argumentação em defesa do 
partido temático e do conceito; 3) restringe as possibilidades de interpretações 
positivas para a comunicação publicitária do MCTI com seus públicos; e 4) torna 
juridicamente inexequível e sancionável a Estratégia de Comunicação Publicitária, 
sob o prisma da legalidade e da probidade, caso o MCTI adote conceito com tamanha 
semelhança ao slogan da campanha eleitoral de 2018 do Presidente Jair Bolsonaro. 

Por essas razões, haja vista terem sido violados 67% dos 
critérios objetivos dispostos no item 12.2.1.2 para a avaliação da Estratégia de 
Comunicação Publicitária, a pontuação atribuída à licitante ESCALA no 
referido subquesito mostra-se excessivamente superior ao que efetivamente 
seria plausível, pois esta recebeu 18,30 pontos de um total de 20,0 - o que 
corresponde a 9 1,5% - em que pese o atendimento supostamente satisfatório ter se 
restringido a apenas 33% dos critérios a serem avaliados. 

Registre-se que a proporção da redução devida deve ser 
mensurada com base em critérios objetivos, logo, matemáticos e lógicos. 
Assim, considerando-se que a plena satisfação de todos os 6 requisitos dispostos no 
Edital corresponderia à nota máxima de 20 inteiros do Subquesito, a satisfação de 
apenas 2 requisitos, deste total de 6, implica na consequência que a pontuação 
máxima passível de ser auferida pela licitante ESCALA limita-se a 6,6 inteiros. 

N2 de atributos do Subquesito N2 máximo de pontos 

6 20 
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2 	 6,6 

Deste modo, avaliação do Subquesito Estratégia de Comunicação 
Publicitária da licitante ESCALA deve se dar sobre uma base de no máximo 6,6 
pontos. Ou seja, mostra-se forçoso que esta douta CEL não apenas reavalie a 
proposta da licitante ESCALA, mas também reduza a pontuação conferida em, flQ 
mínimo, 11,70 pontos. 

Sendo assim, a considerável redução da pontuação 
originalmente conferida à licitante ESCALA é medida que se imDõe sob pena de 
ter-se comprometida a competitividade do certame como um todo. Da mesma 
forma, diante do dever de isonomia e julgamento objetivo, deve-se reavaliar e 
majorar a nota atribuída à CÁLIX no mesmo Subquesito. 

11.2.1.3) Ideia Criativa. Ausência de originalidade. Referência a brado 
utilizado por grupo militar. 

Para além da inadequação da Estratégia de Comunicação 
Publicitária, é preciso observar que o conceito proposto pela licitante ESCALA 
contamina também a parte pertinente à Ideia Criativa do seu Plano de Comunicação. 
Isso porque, conforme dispõe o Edital, neste Subquesito devem ser observados os 
seguintes atributos: 

12.2.1.3. Subquesito 3 - Ideia Criativa 
o alinhamento da campanha com a Estratégia de Comunicação 

Publicitária; 
a pertinência da solução criativa com a natureza do MCTI, com 

o desafio e com os objetivos de comunicação estabelecidos no 
Briefing; 

a adequação das peças publicitárias ao perfil dos segmentos de 
público-alvo; 

a compatibilidade das peças publicitárias com os meios e veículos 
de divulgação a que se destinam; 

a originalidade da solução criativa e a multiplicidade de 
interpretações favoráveis que comporta; 
E] a clareza e precisão das mensagens e a adequação da linguagem com 
os públicos-alvo; 
g) a exequibilidade das peças e de todos os elementos propostos, 
com base na verba referencial para investimento. (grifos 
acrescidos) 
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Como já demonstrado, o conceito "Acima de tudo, Brasil" é 
inadequado frente ao desafio e aos objetivos de comunicação. 

Porém, para além disso, o referido conceito torna os elementos 
da Ideia Criativa carentes de originalidade. 

Isso porque está mais que evidente que a semelhança entre o 
slogan "Acima de tudo, Brasil" e "Brasil acima de tudo!" foi buscada pela campanha 
da licitante ESCALA. E nesta identificação percebe-se a total ausência de 
originalidade da solução criativa. A rigor, a solução proposta simplesmente remete-
se à pessoa do Presidente Jair Bolsonaro. 

A ausência de originalidade decorre ainda do fato de que o 
slogan "Acima de tudo, Brasil" é também uma reprodução de um brado utilizado 
por um grupo de paraquedistas chamado "Centelha Nativista", durante a vigência do 
regime militar no Brasil. Esta informação encontra-se relatada no artigo do Coronel 
Cláudio Tavares Casali, que explica a origem do brado. 

No início de 1969, oficiais paraquedistas fundaram um grupo 
nacionalista e não xenófobo chamado "Centelha Nativista". No 
embrião desse grupo estavam o Capitão Francimá de Luna Máximo 
(Pqdt 8.201 - 61/9) e o Capitão José Aurélio Valporto de Sá (Pqdt 
8.259 - 6 1/11). Um braço do movimento estava em Salvador com o 
Capitão Kurt Pessek (Pqdt 3.011 - 57/2). [ ... ] O Coronel Kurt relata 
que Valporto criou o lema "Brasil, acima de tudo" e o nome 
Centelha. O lema foi muito questionado, pois já havia o brado 
[nazista] alemão de "Deutschland über alies". O brado do Centelha 
foi a primeira referência explícita e assumida pelo viés do 
nacionalismo.5  

Veja-se, portanto, que está absolutamente clara a raiz do slogan 
proposto pela licitante ESCALA. O conceito "Acima de tudo Brasil" não apenas 
remete ao slogan de campanha utilizado pelo Presidente Jair Bolsonaro, "Brasil 
acima de tudo! Deus acima de todos!", como também remete ao brado "Brasil, 
acima de tudo", utilizado pelo grupo de paraquedistas "Centelha Nativista", e 
cuja origem ainda pode ser associada a raízes muito mais controversas. 

Ainda que se possa argumentar que a licitante ESCALA não tenha 
tido a intenção de vincular o conceito proposto ao grupo militar "Centelha 

CASALI, Cláudio Tavares. "Brasil, acima de tudo". MIMEO, p. 1-2. Sobre a origem do slogan "Brasil 
acima 	de 	tudo!", 	ver 	também 	a 	reportagem 	jornalística 	em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-20  18/brasil-acima-de-tudo-
conheca-a-origem-do-slogan-de-bolsonaro-7r6utek3uklaxzyruklfJ9nas/ 
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Nativista", é inadmissível ao ofício de publicitário que as fontes das ideias 
criativas não sejam checadas. Uma pesquisa muito rápida na internet facilmente 
demonstraria a origem do siogan de campanha do Presidente Jair Bolsonaro, 
conforme acima relatado. Logo, não é possível escusar a licitante ESCALA de 
tamanha ausência de originalidade e tamanho descuido com a associação 
que o conceito proposto pode gerar - ainda mais considerando o fato de a 
licitante sequer ter mencionado a original de tal conceito, seja da campanha 
eleitoral de 2018, seja do final da década de 60. 

É preciso lembrar, portanto, que não é correto para uma 
campanha institucional do Governo Federal apropriar-se de ideias pré-
existentes ou usar de alinhamentos diretos a posturas particulares de 
candidatos ou grupos políticos. Sendo, então, o conceito inadequado, do ponto 
de vista da estratégia de comunicação, por conter uma reprodução de siogan de 
campanha eleitoral e de um brado de um grupo militar, sem que tal referência 
fosse sequer ventilado pela licitante, torna-se a Ideia Criativa absolutamente 
carente de originalidade frente ao desafio de comunicação proposto. 

Deste modo, é necessária a reavaliação e a redução da nota 
atribuída à licitante ESCALA no Subquesito Ideia Criativa, uma vez que não 
atende ao item 12.2.1.3, e, do Edital, ante a ausência de originalidade da solução 
de comunicação apresentada. Igualmente, diante do dever de isonomia e 
julgamento objetivo, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo subquesito deve ser 
majorada. 

11.2.1.4) Ideia Criativa. Inadequação técnica das peças exemplificadas. 

Além da ausência de originalidade que fulmina, por inteiro, a 
Ideia Criativa da proposta da licitante ESCALA (e demonstra a falta de isonomia para 
com a avaliação da proposta da CÁLIX), é preciso, ainda, tecer algumas 
considerações sobre as peças apresentadas. 

I. Filme 

91. 	A peça n2  1, "Filme" de 60", proposta pela licitante ESCALA 
incorre em diversos vícios que tornam indispensável a minoração da pontuação 
conferida à licitante. O primeiro deles, toca o fato de a peça ser extremamente 
exclusiva ao não propor ou utilizar mecanismos que promovessem acessibilidade à 
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comunidade de deficientes auditivos, à exemplo de tradução em tempo real ou 
legendas - esta problemática, no entanto, será abordada, de forma mais específica, 
em tópico próprio (11.2.1.5). 

Soma-se ao supramencionado o fato de que ao longo de todo o 
filme não é feita qualquer menção, por parte da locução, ao Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, o que enfraquece o vínculo que deve existir entre a 
campanha e o ente que a promove. 

Igualmente problemática é a inexistência de menção visual nesta 
peça ao "Programa Nacional de Atividades Espaciais", vez que a única referência 
feita se deu por meio da locução, não havendo inclusão de título escrito, apesar da 
utilização textual do nome do referido programa em todas as demais peças. 

Os fatores acima indicados evidenciam a fragilidade e 
inconstância da campanha proposta pela licitante ESCALA, a qual, apesar de tais 
erros, alcançou 22,40 pontos de um total de 25,0, o que se mostra extremamente 
desproporcional e torna devida a minoração. 

II. Spot 

Por meio da utilização do Spot de 30" proposto pela licitante 
ESCALA, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estaria sub explorando o 
potencial de expansão da campanha pela via rádio, e consequentemente, estaria 
comprometendo os objetivos que justificam a veiculação através deste meio. 

Ocorre que a peça corporificada n2  2, "Spot", consiste em mera 
reprodução do áudio da peça corporificada n2  1, "Filme". Devido a isso, a proposta 
esvazia o potencial, da peça e do próprio meio, de alcançar setores específicos da 
sociedade. Apesar de a via rádio ser considerada de grande penetração nas mais 
diferentes classes sociais, para que a mesma seja capaz de esgotar seu alcance é 
imprescindível que a comunicação, seja ela governamental ou não, empregue 
corretamente o conteúdo a ser difundido. 

Como o Spot proposto (peça n 2) não dispõe de linguagem 
própria, locução característica, trilha sonora personalizada, e etc, o mesmo não 
explora o potencial de penetração da via rádio, pois nada mais é do que a mera cópia 
da peça n9  1, retiradas as imagens. Isso posto, não restam dúvidas que a peça em 
questão não satisfaz os objetivos e as necessidades de que trata o briefing, pois 
implica a implementação de peça ineficiente ao meio de veiculação escolhido. 
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Além disso, em sua narração afirma-se, sem qualquer respaldo 
técnico, que o Acordo gerará "empregos e empresas para Alcântara". De fato, o 
programa tem potencial de oportunizar a criação de novos empregos, porém não 
existem indícios suficientes de que o mesmo levará a abertura de novas empresas 
na região. 

Tal assertiva em campanha promovida por ente governamental 
é extremamente problemática, pois estar-se-á divulgando nacionalmente promessa 
com baixo potencial de concretização. Ante ao exposto, é perceptível que a 
pontuação conferida à proposta da licitante é muito superior àquela efetivamente 
devida, sendo sua minoração, portanto, medida devida. 

III. Demais peças exemplificadas. 

No geral, as peças publicitárias buscam enfatizar o conceito da 
campanha, "Acima de tudo, Brasil" - que, conforme visto, não é original e pode gerar 
consequências jurídicas graves ao anunciante -, trazendo algumas variações na 
mensagem da frase. 

Ocorre que, além de a mensagem ser deturpada, existem uma 
série de inadequações técnicas e gráficas nas peças exemplificadas propostas pela 
ESCALA. Veja-se abaixo: 
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Nas imagens acima é possível observar que a bandeira do Brasil 
ocupa um espaço exagerado nas peças, deixando o texto e as imagens de 
beneficiários bem "tímidas". Em ambas as imagens o texto informativo e os logotipos 
nos cantos estão praticamente ilegíveis, em função do tamanho de fonte utilizado. 

Além disso, o recurso de usar o traçado de um foguete sobre a 
bandeira assume dimensões muito pequenas em imagens reduzidas ou vistos à 
distância, comprometendo significativamente o entendimento da peça. 

Esses problemas também ocorrem e se repetem em outras 
imagens exemplificadas, como no caso do busdoor: 
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Mais uma vez, é possível observar a bandeira em proporções 
exageradas, deixando quem realmente interessa em segundo plano neste busdoor, 
invertendo-se o objetivo almejado na comunicação. 

Não é demasiado repetir que a campanha deveria visar à 
informação dos beneficiários com o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Logo, a 
foto que representa os beneficiários (no caso, a população) deveria ser mais 
importante do que a bandeira, que, no caso, acaba ocupando praticamente todo o 
espaço em primeiro plano. 

Além disso, a visão desta peça à distância dificilmente permite 
identificar que existe um rastro de foguete sobre a bandeira, ou mesmo ler o texto 
no canto superior esquerdo. Ou seja, são altas as chances de que a imagem mais 
possa confundir do que esclarecer o público-alvo da campanha. 

Veja-se, ainda, o outdoor proposto, no qual também se reforça a 
compreensão visual de que a bandeira, por ocupar a maior parte do layout, seria a 
mensagem mais importante da campanha. A foto do beneficiário, novamente, ocupa 
menos de 1/4 da área do outdoor, assim como o rastro do foguete passa 
despercebido aos olhos do expectador. Mais uma vez, essa linha criativa deixa as 
pessoas e os benefícios do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas em segundo plano, 
o que certamente compromete a eficiência da campanha: 

Aemsds 
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109. 	Registre-se, ainda, que o uso da denominação "Acordo Brasil e 
EUA" está aquém do significado e do alcance que a iniciativa pode trazer ao país. A 
rigor, a abreviação utilizada pode confundir ainda mais o público-alvo da campanha, 
tendo em vista que muitas pessoas não associam a sigla "EUA" aos Estados Unidos 
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da América. Certamente trata-se de uma falha que irá comprometer o entendimento 
e os objetivos das peças publicitárias. Vale lembrar que a expressão "Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas" é a mais assertiva para ser usada como nomenclatura, 
atendendo diretamente as necessidades do Briefing - e, por isso, não à toa, foi a 
expressão mais utilizada pelos demais licitantes, assim como por esta Recorrente. 

Sendo assim, considerados os apontamentos acima, é 
indispensável que haja reavaliação da proposta da licitante ESCALA, com a 
consequente redução de nota neste Subquesito, tendo em vista a inadequação 
técnica das peças exemplificadas, caso não lhe seja atribuída nota zero em atenção 
ao tópico anterior. Da mesma forma, diante do dever de isonomia e julgamento 
objetivo, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo subquesito deve ser majorada. 

11.2.15) Ideia Criativa. Peças que contam com recursos de áudio não 
apresentam solução inclusiva e, consequentemente, excluem cidadãos 
deficientes auditivos do alcance da campanha 

Ao todo, incluindo peças corporificadas e não corporificadas, a 
licitante ESCALA apresentou em sua proposta duas peças que manifestamente 
excluem a comunidade de deficientes auditivos do público-alvo da campanha. 

Singela análise da peça corporificada n2  1, "Filme", é suficiente 
para evidenciar que a licitante vale-se de recursos majoritariamente auditivos, os 
quais não foram acompanhados de alternativas inclusivas para que a mídia seja 
acessível a todos. Apesar de a transmissão da campanha se dar, quase 
exclusivamente, por meio da narração do filme, o mesmo não conta com 
interpretação em LIBRAS, ou, ao menos, com legendas. Veja-se: 
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113. Como se depreende das imagens acima, não existe, 
praticamente, qualquer conteúdo escrito na peça corporificada n2  1, de modo 
que a mesma se torna absolutamente ineficiente diante dos 10 milhões de 
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brasileiros que possuem deficiência auditiva.6  Estar-se-ia, portanto, excluindo da 
campanha 5% da população nacional, o que, além de discriminatório, representa 
afronta ao princípio da eficiência e aos objetivos de qualquer campanha publicitária. 

Tendo em vista que não se utilizou de recursos inclusivos como 
intérprete em libras ou legendas na peça corporificada n° 1, "Filme" é razoável 
presumir que tais recursos não estão inclusos na peça não corporificada n° 11, vez 
que apesar da duração reduzida, é peça de mesma natureza. 

A proposta da licitante ESCALA, portanto, infringe diretamente 
o que preceitua a Lei 10.436 de 2002, a qual determina que: "Deve ser garantido, por 
parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, 
formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 
surdas do Brasil" (Art. 29) 

Nesta senda, a avaliação positiva de peça completamente 
excludente representa uma grande falha avaliativa por parte desta CEL, pois se o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações implementar campanhas como a 
proposta pela licitante ESCALA, o mesmo estaria não apenas violando o disposto na 
Lei 10.436/2022, como também corroborando para que as dificuldades enfrentadas 
pela comunidade de indivíduos que possuem deficiências auditivas sejam 
agravadas. 

Ante o exposto, tem-se como imprescindível que esta douta 
Comissão reavalie a proposta da licitante ESCALA também no que tange às peças 
apresentadas, pois é devido e necessário que a pontuação conferida seja 
consideravelmente reduzida. 

11.2.1.6) Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

A Subcomissão Técnica atribuiu à licitante ESCALA a nota 13,13 
no Subquesito 4, Estratégia de Mídia e Não Mídia, sob a seguinte justificativa: 

6 Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e divulgados 
pela Academia de Libras. Disponível em: https://academiadelibras.com/blog/comunidade-surda/  
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Boa adequação com as ações sugeridas. Consistente tecnicamente, 
razoável conhecimento do público e com proposta mediana de uso dos 
meios próprios com bom grau de eficiência. 

Entretanto, o Plano de Comunicação proposto também 
apresenta inadequações das estratégias de mídias sugeridas, bem como 
inconsistências técnicas nas suas proposições, conforme se demonstrará abaixo. 

1. Estudo de Público 

Em primeiro lugar, há que se reconhecer que a designação de 
"sociedade em geral" para o público-alvo prioritário7  exige uma análise 
aprofundada, em função de sua heterogeneidade intrínseca. Da mesma forma, o 
público secundário igualmente exige análise aprofundada que considere as diversas 
segmentações e perfis presentes nos grupos elencados. Ou seja, a boa técnica para o 
estudo de público-alvo demanda o correto entendimento e identificação de quem 
são os clusters presentes em ambos os públicos. 

Contudo, isso não ocorre na proposta da licitante ESCALA. 
Justamente o contrário. A licitante limita-se a reproduzir as informações já 
constantes no briefing. 

Público-alvo 
Primário: população em geral (sociodemográfico: AS ABCDE 12+). Secundários: (1) 
população dos municípios Alcântara (MA) e São Luis (MA) e (2) públicos de interesse 
e convergente em ações, projetos, programas e políticas públicas pelo MCTI. 

Escala - Invólucro 1 - Plano de Comunicação - Página 11 da via não identificada 

Ou seja, como se comprova acima, a proposta da licitante 
ESCALA não indica corretamente no trecho dedicado ao público-alvo quais foram os 
estudos que subsidiaram as suas proposições. 

Embora não estejam indicadas no parágrafo dedicado ao 
público-alvo, poder-se-ia admitir que as pesquisas de consumo de mídia na 

Conforme as disposições do Briefing: 4. PÚBLiCOS-ALVO: Prioritário: Sociedade em geral (homens e 
mulheres, maiores de 18 anos, das classes sociais A, B, C, D e E do Critério Brasil - Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa - ABEP); Secundário: Comunidades tradicionais, moradores, sociedade civil 
organizada e população em geral da região afetada - São Luis (MA) e Alcântara (MA), públicos de 
interesse e convergente em ações, projetos, programas e políticas públicas promovidas por este 
MCT1,cidadão, setores privados e não privados impactados por meio da Estratégica Nacional de Ciência 
e Tecnologia. 

r 	-' 
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sociedade em geral, formadores de opinião e interesse em tecnologia, estão 
baseadas em estudos de público. Neste sentido, veja-se os gráficos abaixo: 

AInivatJe & Penetração 
População Total (AS ABCDE 12+) 

88% 	85% 	85% 

11h 

57% 

33% 
	

10% 8% 

Internet TV Aberta 	Mídia 	Rádio 	TV Paga 	Cinema 	Jornal 	Revista 
Exterior 

Perietraçào % 

Fonte BR TG 2021 Ri Covíd (Ago20-Mar21) vi O (Pessoas)— Copyright TGI LATINA 2021 
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Afinidade & Penetração 
Formadores de Opinião 
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160 100% / 140 
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120 111 	112 
100 91 60% 

60 
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Internet 	Mídia 	TV Aberta TV Paga Râdio Jornal Revista 	Cinema 
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Fonte. BR TG 2021 Ri Covid (Ago20-Mar21) v1.0 (Pessoas) - Copyright TGI LATINA 2021 

Escala - Invólucro 1 - Plano de Comunicação - Página 12 da via não identificada 
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Afinidide & Penetaçzio 
Interesse Tecnologa 
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Fonte. BR TG 2021 Ri Covid (Ago20-Mar21) vi O (Pessoas) - Copyright TGI LATINA 2021 
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Ainda que se possa considerar que os dados acima foram 
embasados em estudos de público-alvo, é imprescindível registrar que a licitante 
apresentou apenas consumo dos meios dentro dos targets. Contudo, a 
Subcomissão Técnica avaliou a licitante com um "razoável conhecimento do público", 
ou seja, destinando a qualificação de razoável para um estudo que, evidentemente, 
não demonstra nenhum aprofundamento. 

Para além da deficiência de estudo de público, o que por si só 
deve gerar reducão na nota da ESCALA, há nessa qualificação uma violação da 
isonomia, uma vez que a Subcomissão valeu-se da mesma avaliação de "razoável 
conhecimento do público" para a proposta da Recorrente que, diferentemente da 
ESCALA, apresentou estudo aprofundado de público-alvo. 

Sendo assim, considerando que a proposta em comento não 
apresentou estudo de público-alvo, a fim de fundamentar a adequação das mídias 
sugeridas, tendo apresentado apenas os dados de hábitos de consumo, além de 
informações constantes do briefiny, faz-se necessária a reavaliação e reducão da 
nota da licitante ESCALA neste Subquesito. Igualmente, a violação da isonomia ante 
a avaliação de "razoável conhecimento do público" para duas propostas com graus 
diferentes de aprofundamento, no caso da ESCALA (menos aprofundada) e CÁLIX 
(mais aprofundada), demanda minoração da nota atribuída àquela e majoração da 
nota atribuída a esta. 

RIo de Jonuiro 	 1 
SHIS 019/11 Bloco 1 Solo 106 1 Ed Dona Morto XIX 	Aaenido da Asné,ico. 3443.2 cx,dar 1 Bano do Tijuca 
CEP, 71625-125 - BI.o-Dl 	 CEP: 22631003 -RiodpJaneEOPJ 
CNPJ. 06.893566/0001-78 	 CNPJ 058930002-59 
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No que diz respeito às praças, tem-se que o briefing apresenta a 
praça nacional, com ênfase nas cidades de São Luís (MA) e Alcântara (MA). 
Entretanto, considerando a verba disponibilizada, é possível que seja preciso 
escolher regiões para veiculação de alguns meios, para os quais não há cobertura 
em todo o Brasil. 

Ocorre que a licitante ESCALA não esclarece o critério de escolha 
das cidades com veiculação de rádio, mobiliário urbano e banco 24 horas, havendo, 
portanto, uma deficiência técnica no planejamento de mídia. Sendo assim, faz-se 
necessária a reavaliação e a consequente redução da nota atribuída à licitante 
ESCALA neste Subquesito. Além disso, por questão de isonomia, deve-se majorar a 
pontuação atribuída à CÁLIX. 

III. Revista 

A seleção do meio impresso Revista é absolutamente 
inadequada, visto que se trata de meio que perdeu espaço para a Internet, 
reduzindo-se substancialmente a sua visibilidade e, consequentemente, tornando-o 
pouco benéfico ante os seus custos, conforme amplamente demonstrado nos 
diversos estudos de mídia. 

A licitante ESCALA dedica um investimento neste meio na ordem 
de R$1.160.800,00, o que equivale a 4% da verba disponível. Contudo, devido à 
baixa penetração e ao alto custo, é imperioso reconhecer que a escolha atrapalha a 
eficiência e economicidade da estratégia de mídia, razão pela qual faz-se necessária 
a minoração da nota atribuída à licitante neste Subquesito. Além disso, por questão 
de isonomia, deve-se majorar a pontuação atribuída à CÁLIX. 

IV.Jornal 

Como se sabe, apesar da credibilidade do meio "Jornal", sua 
penetração vem decrescendo a cada ano e a logística de distribuição maximiza os 
custos de mídia. Assim como o meio "Revista", a veiculação em mais um meio de 
baixa penetração e em queda reduz ainda mais a eficiência da campanha. Essa 
inadequação deve ensejar a reavaliação e a redução da nota atribuída à licitante 

a 



117.11 	ii 	i ii i 	i 	i ti 

[siV. 

3,0/3,0 Excelente porte e tradição dos clientes da licitante como 
anunciantes publicitá rios 

6,0/7,0 Ótima experiência dos profissionais da licitante a 
adequação das quantificações e qualificações desses 

profissionais às necessidades de comunicação publicitária 
do MCTI 

iyiji,niy 	1,9/2,0 Excelente infra estrutura e das instalações que estarão à 
disposição do MCTI 

1 	2,5/3,0 Ótima funcionalidade operacional apresentada quanto à 
I

1 
Iji 	ht, sistemática de atendimento 

4,6/5,0 Excelente adequação das informações de marketin,g e 
1 comunicação prestadas e boas ferramentas de controle de 

caoLix 
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ESCALA neste Subquesito. Além disso, por questão de isonomia, deve-se majorar a 
pontuação atribuída à CÁLIX. 

Considerando os argumentos apresentados, há que se 
reconhecer que a suposta "adequação da estratégia com as ações sugeridas" foi 
menos do que "regular", assim como a estratégia não foi "consistente tecnicamente", 
à diferença do que foi avaliado pela Subcomissão Técnica. Em realidade, a estratégia 
de mídia apresentada pela licitante ESCALA está aquém tanto da avaliação feita pela 
Subcomissão Técnica, quanto dos requisitos exigidos pelo Edital. Sendo assim, 
requer-se a redução da nota atribuída à proposta da licitante ESCALA neste 
Subquesito, bem como, em atenção ao dever de isonomia, a majoração da 
pontuação atribuída à CÁLIX. 

11.2.2. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"ESCALA" NO QUESITO "CAPACIDADE DE ATENDIMENTO". 

Soma-se a todo o exposto também o fato de inexistir 
plausibilidade na pontuação conferida a licitante ESCALA quando da avaliação do 
Quesito Capacidade de Atendimento: i) Clientes; ii) Profissionais; iii) Infraestrutura; 
iv) Sistemática de Atendimento; v) Informação de Marketing. Conforme pode-se 
verificar das tabelas abaixo - as quais comparam a pontuação e as justificativas 
conferidas -, a licitante ESCALA não se sobressai e nem demonstra maior 
profundidade de Business íntelligence a justificar a aferição de nota superior à 
conferida à licitante CÁLIX. Veja-se: 

4 
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mídia à disposição do MCTI 

18/20 

P1 	I 	 3,0/3,0 Porte e tradição dos clientes da licitante excelentes como 
anunciantes publicitá rios 

6,2/7,0 Ótimos profissionais da licitante e ótima adequação das 
quantificações e qualificações ante às necessidades de 

comunicação publicitá ria do MCTI 

1,8/2,0 Excelente infraestrutura e instalações que estarão à 
disposição do MCTI na execução do contrato. Escritórios 

estrategicamente localizados 

Sistemática de atendimento com boa disponibilidade [piara 
2,2/3,0 :ii 	uIiI o relacionamento operacional entre o MCTI e a licitante 

S 	 1 	 4,2/5,0 Ótima pertinência das informações de marketing e 
14 	' comunicação. Boas ferramentas de controle de mídia que a 

licitante colocará à disposição do MCTI 

17,4/20 

Como se depreende das tabelas comparativas acima, para o 
Subquesito "Infraestrutura" ambas as licitantes receberam como justificativa: 
"Excelente infraestrutura e das instalações que estarão à disposição do MCTI". Porém, 
a Recorrente CÁLIX recebeu ainda a anotação "Escritórios estrategicamente 
localizados". 

A despeito de a Subcomissão Técnica ter reconhecido diferencial 
positivo na infraestrutura da CÁLIX em relação às demais licitantes, ainda assim lhe 
foi atribuída nota 1,8/2,0, um décimo (0,1) menor que a nota atribuída à ESCALA 
(1,9/2,0). Assim, em atenção à isonomia e ao julgamento objetivo, e considerando 
que a "lnfraestrutura" da CÁLIX é objetivamente melhor do que a da ESCALA, é 
necessária a majoração da nota da Recorrente neste Subquesito, sendo-lhe 
conferida nota máxima; subsidiariamente, é necessário, no mínimo, a redução da 
nota da licitante ESCALA neste Subquesito. 
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Além disso, não está claro por quais critérios foram atribuídas 
notas tão divergentes entre as duas licitantes, quando as justificativas atribuídas 
para ambas elencam apenas pontos positivos. Ou seja, novamente, tem-se aqui uma 
violação da isonomia e do julgamento objetivo, tendo em vista que a avaliação nos 
Subquesitos 4 e 5, a saber "Sistemática de Atendimento" e "Informação de 
Marketing", encerram uma diferença de 0,7 pontos a mais para a licitante ESCALA. 
Ante o exposto, postula-se a reavaliação e a minoração da nota da licitante ESCALA 
nos referidos Subquesitos, ou a majoracão da nota da Recorrente. 

11.2.3. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"ESCALA" NO QUESITO "RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE 
COMUNICAÇÃO". 

Conforme sucintamente mencionado anteriormente, à licitante 
ESCALA foi atribuida nota superior àquela efetivamente devida para o conteúdo do 
Invólucro n2  3. 

Para o atendimento dos subitens 11.10 a 11.10.3 do edital, os 
quais tratam das diretrizes obrigatórias à apresentação dos Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação, a licitante ESCALA apresentou três relatos: o primeiro 
referente à serviço prestado ao Ministério da Educação (MEC) no ano de 2018; o 
segundo sobre o chamado "Projeto Youtube", em favor do SEBRAE/RS; e o terceiro 
tratando de solução proposta para a empresa privada Stihl. 

Ocorre que ante a exorbitante quantidade de trabalho exigida da 
Subcornissão Técnica, a mesma equivocou-se quando da avaliação dos relatos 
apresentados pela licitante ESCALA, vez que conferiu-lhe nota integral apesar dos 
graves vícios que tornam dois destes relatos inválidos à luz do edital. 

11.2.3.1. Da necessária desconsideração integral do segundo relato 
(SEBRAE/RS) apresentado pela licitante Escala. 

O segundo relato diz respeito ao contrato Sebrae - CT 432/0 - 
2018, assinado pela Diretora de Negócios da licitante Escala - Sra. Gabriella Aguilar 
- e atestado pela Product Marketing Manager do SEBRAE/RS - Sra. Carolina Lino 
Rezende. Ocorre que, apesar de o mesmo respeitar os requisitos formais (como 
número de páginas, informações dos assinantes e data), é forçoso reconhecer que 
tal documento não satisfaz materialmente as diretrizes editalícias, sendo imperiosa 
a sua completa desconsideração por esta CEL. 
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141. 	A título de informação, para facilitar a compreensão da 
irregularidade constante do Relato da ESCALA, destaca-se que a licitante valeu-se 
deste mesmo Relato quando de sua participação na Concorrência n2  01/2021. 
promovida no âmbito do Ministério das Comunicações / SECOM. Veja-se: 

Relato n2  2 - Concorrência n2  01/202 1 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

SEBAE RS - Projeto Youtube 
(1) Sebae RS foi fundado em 1972 Ért'a enhicadr privada s!rr fina lucrativos qü prorriove 
a c;ompetrtividade e o desnvolvirnento sustentável dos empreendimentos de micro e 
nequerlo porte — aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões A unidade do 
RS atende ao direcionamento estratégico do Sebrae Nacional, com diretrizes e prioridades 

nidas, desenvolvendo ações de acordo com a realidade regional. Hoje, a matriz no 
estado está localizada em Porto Ale9i'e na Ru 7 de Setembro, 55 Atualmente, se 
posiciona com o siogan "Empreendedorismo que transforma' e ê visto como um catalisador 
de iniciativas para elevar a competitividade e a sutentabilidade dos pequenos negócios no 
estado do RS A estrutura organizacionl é constituida pelo Conselho Deliberativo Estadua 
Conselho Fiscal, Oiretoria Executiva. Geréncias. Assessorias e Secretaria Execu1ivi 

O problema 
O Sebrae precisava aumentar a presença de marca (conhecimento e lernbrança. ta' t:'j rios 
mercados em que estã presente como em novos mercados para gerar interes'5e peos 
produtos e fLxo p;:i'.  o s te 

A soluçac: 
Foi feita Lma ieesirutu'açau c cai- aI do Sebrae no 'ou1ube, buscando manter os cientes 
conectados e engajados com a marca, ampliando o universo de conversa do Sebrae, 
irnpactando novos públicos Após uma análise da concorrência, foram definidos direcionais 
estralé9icos. que levaram a urna orgariizaço das editorias e da frequência de postagem 
de conteúdo Foram defirndos os conteúdos para o canal, a partir de estudo de personas 
existentes e criaas as editorias Trends" 'Visita'. "Srmplfca'. Vorces', "Coach" e 
Spoier 

Atesto para os devidos fins que este relato è verdadeiro. 

CONTRATO Sebrae - CI 43210-2018 

Relato n2  2 - Concorrência n2  01/202 1 
Ministérios das Comunicações 
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SI PrAF HS 
O Sebrae RS fci Lnuacio ciii 1972 E u:ia entdade puvada que piornove a 

.u)mpetltividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e 
nequeno porte - aqueles com faturamento bruto anual de até RS 4,8 milhões A 
unidade do RS atende ao direcioriamento estratégico do SEBRAF Nacional com 
diretrizes e prioridades definidas desenvolvendo ações de acordo com a realidade 
regional Hoje a matriz no estado está localizada em Porto Alegre na Rua 7 de 
Setembro 555 Atualmente se posiciona com o slogan Empreendedorismo que 
transforma e é visto como um catalisador de iniciativas para elevar a competitividade 
e a susteritaoilidade dos pequenos negõcios no estado do RS. A estrutura 
organizacional é constituída pelo Conselho Deliberativo Estadual, Conselho Fiscal 
Diretoria Executiva, Gerências e Assessorias Suervisores e Coorderadores 
Técnicos e Secretaria Executiva 

O problema 
O Sebrae precisava aumentar a presença de marca (conhecimento e lembrança), 
tanto nos mercados em que está presente, como em novos mercados, para gerar 
interesse pelos produtos e fluxo para o site 

A solução 
Foi feita uma reestruturação do canal do Sebrae, no Youtube, buscando manter os 
clientes conectados e engajados com a marca, ampliando o universo de conversa do 
Sebrae, impactando novos públicos Após uma análise da concorrência, foram 
definidos direcionais estratégicos, que levaram a uma organização das editonas e da 
frequência de postageru de conteúdo. Foram definidas as personas, as premissas 
para a produção do conteúdo e criadas as editorias 'Sebrae Trends", "Sebrae Visita', 
'Como eu Faço'. 'Sebrae Voices'. "Coach Sebrae" e "Cursos e Palestras". 

Atesc para os de .dos f ns que este ro ato c'.,'erdadeno 

CGNTR'Tfl Seae 	T 42:C 2I1 __] 

142. 	No âmbito da licitação da SECOM, a Subcomissão Técnica de 
forma unânime atribuiu nota zero ao referido relato, alcançando a licitante 5 
pontos em um total de 10 pontos para dois relatos, em decorrência do fato de que Q 
relato "Projeto Youtube" não se qualifica como solução publicitária e. 
consequentemente, não serve para a satisfação do quesito, nos termos do edital2 

ESCALA 

IOTA3 DA S&ffiCOMISSÃO 

SUØQUESrTO / QUESITO 
PONTUAÇÃO 20% Beuno MartilSI 	Mi Letkl 	Ee,,,oe Muol 	M.LtIAS 	 htIfiCOtl$O 

MA)CIMA 	 M.rr 	Bs,y.tO 
LELATOS SOLUÇÕES 	

"'l' 	 Atendeu porciuln,ente aot at,ibotos do corsito. O RrIto 2 (Sebrae BOi não up,eentoçAo de solução 
ROBLEMASDE 	 10 	2 	5.00 	 5,00 	5,00 	5,0 	pubikitiri., rootoroce r.qu.Ito do Edital ubctem 11100 11.10 3 

Recorte da Pia nilha de Notas fornecida pela Subcomissão Técnica em relação à avaliação do 
invólucro n2 3 na Concorrência nQ 0112021 do Ministério das Comunicações. 
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143. 	Ocorre que tanto o edital que rege a Concorrência n 01/2021, 
do Ministério das Comunicações, quanto o que rege a presente Concorrência 
estabelecem os mesmos critérios em relação ao quesito Relatos e Soluções de 
Problemas de Comunicação. Veja-se: 

Edital da Concorrência n2  01/2021 
Ministérios das Comunicações 

11.10 A licitante deverá apresentar 2 (dois) 
Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, cada um com o máximo de 3 
(três) páginas, em que serão descritas 
soluções publicitárias propostas pela 
licitante e implementadas por seus 
clientes, na superação de desafios de 
comunicação. 

12.2.4 Quesito 4 - Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação 

deverá ser elaborado pela licitante, em 
papel que a identifique; 

deverá contemplar nome, cargo ou 
função e assinatura de funcionário da 
licitante responsável por sua elaboração; 

não pode referir-se a ações publicitárias 
solicitadas ou aprovadas pela SECOM, no 
âmbito de seus contratos com agência de 
propaganda; e 

deverá estar formalmente validado pelo 
respectivo cliente, de forma a atestar sua 
autenticidade. 

Edital da Concorrência n2  01/2021 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

11.10. A licitante deverá apresentar 03 
(três) Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, cada um com o máximo de 04 
(quatro) páginas, em que serão descritas 
soluções publicitárias propostas pela 
licitante e implementadas por seus 
clientes, na superação de desafios de 
comunicação. 

12.2.4 Quesito 4 - Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação 

- deverá ser elaborado pela licitante, em 
papel que a identifique; 

II - deverá contemplar nome, cargo ou 
função e assinatura de funcionário da 
licitante responsável por sua elaboração; 

III - não pode referir-se a ações 
publicitárias solicitadas ou aprovadas pelo 
MCTI, no âmbito de seus contratos com 
agência de propaganda; 

IV - deverá estar formalmente validado 
pelo respectivo cliente, de forma a atestar 
sua autenticidade. 

144. 	Percebe-se que, apesar das singelas distinções sublinhadas, o 
requisito principal em relação ao conteúdo do relato (Relatos de Soluções de Problemas 
de Comunicação em que serão descritas soluções publicitárias propostas pela licitante e 
implementadas por seus clientes, na superação de desafios de comunicação), é exata e 
integralmente equivalente em ambas as licitações. 
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Dessa forma, é forçoso reconhecer que ambas as Subcomissões 
Técnicas devem obrigatoriamente avaliar os relatos com base nos mesmos critérios, 
vez que do contrário estar-se-ia desrespeitando princípios caros ao agir 
administrativo, tais como os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e da impessoalidade. 

Veja-se, portanto, que para auferir a pontuação no Quesito, os 
licitantes devem comprovar que elaboraram soluções publicitárias e que essas 
foram implementadas pelos clientes dos licitantes, de acordo com o item 11.10.2 do 
Edital. Em última análise, importa que as soluções publicitárias tenham bastado 
para resolver satisfatoriamente os problemas comunicacionais desses clientes. 

Para tanto, segundo o trecho supracitado do Edital, a licitante 
deve apresentar Relato que comprove (item 12.2.4): a) o planejamento estratégico 
por parte do licitante quanto à proposição de soluções publicitárias; b) que as 
soluções concebidas efetivamente contribuíram para o alcance dos objetivos de 
comunicação do cliente; c) que o desafio de comunicação era dotado de 
complexidade e que os resultados obtidos foram relevantes. Essa demonstração 
deve vir exposta em um encadeamento lógico (item 12.2.4, d) que permita 
identificar os referidos atributos, sendo a exposição em si também objeto de 
avaliação. 

Com esses critérios em mente, considere-se, portanto, o Relato 
2 da licitante ESCALA. 

A primeira característica que chama a atenção é o fato de que 
o problema descrito, em realidade, já traz a própria solução para o que seria 
"problemático". Isto é. não se trata de um autêntico desafio de comunicação 
que demanda solução publicitária. Trata-se de algo muito mais simples do que 
isso. Senão vejamos: 

O problema 
O Sebrae precisava aumentar a presença de marca (conhecimento e lembrança), 
tanto nos mercados em que esâ presente, corno em novos mercados, para gerar 
interesse pelos produtos e fluxo para o site 

Como se pode ler, o dito "problema" é em realidade uma 
demanda muito específica do cliente: "O Sebrae precisava aumentar a presença de 
marca [.../ para .qerar interesse pelos produtos e fluxo  para o site". Está claro o que o 
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A demonstração dessa premeditada clareza de meios e objetivos 
e, portanto, a ausência de um problema publicitário, fica evidente pela descrição da 
"solução" proposta, a saber: uma reestruturação do canal do Sebrae no Youtube (fl. 

A souçào 
Foi feita uma reestruturação do canal do Sebrae, no Voutube, buscando manter os 
clientes conectados e engajados com a marca, ampliando o universo de conversa do 
Sebrae, impactando novos públicos. Após uma análise da concorrência Foram 
definidos direcionais estratégicos, que levaram a uma organízação das editorias e da 
frequência de postagem de conteúdo. Foram definidas as personas, as premissas 
para a produção do conteúdo e criadas as editarias "Sebrae Irends'. Sebrae Visita', 
Coma eu Faço" "Sebrae Voices Coach Sebrae' e Cursos e Palestras'. 

Ora, como se pode ver nas descrições acima, não existe 
NENHUM desafio de comunicação ou solução publicitária no Relato da 
licitante ESCALA. Em ambas as situações, não existe NENHUM trabalho conceitual 
de publicidade. O suposto "problema" e "solução" nada mais são do que 
atividades de marketing digital, e que não exigem nenhuma elaboração 
publicitária conceitual, acompanhada de criação de mensagem, estudos de público-
alvo, e todas as demais etapas que uma autêntica campanha publicitária 
demandaria. 

Como se não bastasse a ausência de problema e solução 
publicitária, os resultados descritos pela licitante são incapazes de demonstrar 
o suposto sucesso da ação. 

Resultados alcançados: 
Setembro 2019 

5.2 mil inscritos 
5.9 mil total de views 
123 likes 
3 videos 

- Março 2020 
6.310 mil inscritos 
32.124 mil total de views 
2.042 likes 
641 vídeos 

Novamente, fica flagrante que não se trata de qualquer 
desafio de comunicação e solução publicitária, visto que o suposto "êxito" nos 
resultados é medido em inscritos, views, likes e vídeos. Se "inscritos, views, likes 
e vídeos" fossem parâmetros para medir êxito de campanhas publicitárias, seria 
preciso reconhecer em Youtubers, como Whindersson Nunes (43,7 milhões de 
inscritos) ou Camila Loures (13,9 milhões de inscritos), ou ainda o Canal KondZilla 
(65,4 milhões de inscritos), grandes exemplos de publicitário(a) ou agência de 
publicidade de sucesso. A despeito do tom anedótico, esse raciocínio ao absurdo 
apenas demonstra quão impróprio é o critério descrito no referido Relato. 
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Mas ainda que se considere tais parâmetros como legítimos para 
avaliar uma ação publicitária, há que se concluir que não houve demonstração de 
que a suposta "solução publicitária" teria contribuído para o alcance dos objetivos 
de comunicação do cliente. 

Veja-se que, para solucionar o suposto problema descrito, a 
licitante ESCALA propôs ações que se limitaram e se restringiram ao canal do cliente 
na plataforma YouTube. Consequentemente, os resultados apresentados não 
mensuram sucesso ou fracasso frente ao problema ("necessidade de aumentar 
a presença da marca para gerar interesse por produtos e fluxo para o site"), vez que 
afere-se apenas a quantidade de inscritos, views, curtidas e vídeos na 
Plataforma Youtube.8  

Ou seja, trata-se meramente de uma métrica de quantidade que 
não demonstra se foi ou não gerado maior interesse por produtos e fluxo para o site 
do Sebrae. Soma-se a isso o fato de que o Relato carece de qualquer ferramenta capaz 
de retratar o comportamento do público-alvo da campanha após as ações 
implementadas. Não há sequer a indicação da realização de pesquisas. 

Perceba-se, então, que a situação descrita limita-se a reportar 
uma mera reestruturação do canal do YouTube, o que, por si só, não satisfaz o 
suposto problema de comunicação e muito menos se constitui como uma solução 
publicitária. Isso significa que não há o preenchimento de NENHUM dos requisitos 
do item 12.2.4 do Edital e, por isso, assiste total razão à Subcomissão Técnica em 
desconsiderar o referido "Relato" da licitante ESCALA. 

Em realidade, o documento anexado pela ESCALA poderia ser 
considerado como um atestado de serviços de marketing digital ou, ainda, algum 
tipo de serviço digital, porém, não perfaz autêntica Solução de Problema de 
Comunicação. 

Essa afirmação, inclusive, toma por base o próprio Contrato CT 
423/0-2018, firmado pela ESCALA e o SEBRAE-RS, do qual se originou o documento 
anexado como Relato. O objeto do referido Contrato comprova que não foi pactuada 

8 Embora o YouTube se encontre entre as mais conhecidas plataformas digitais, sua legitimidade e 
adesão vem se fragilizando em decorrência de o mesmo estar sendo alvo de questionamentos que 
comprometem sua confiabilidade e eficiência: i) denúncias referentes à venda de likes e inscritos por 
meio da utilização bots; ii) verificação, por fontes confiáveis de checagem de informação - a exemplo 
do Fui! Fact do Reino Unido e Fact Checker do Washington Post - de que o canal se destacaria 
globalmente por ser meio de disseminação de fake news, vindo a ser considerado como o principal 
caim] 111,  IUIfllUI 1m1Çao ILI 1iiteine; iii) etc. 11/ 
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a prestação de serviços de publicidade, mas, sim, serviços digitais. Leia-se o objeto 
do Contrato CT 423/0-2018 firmado entre a ESCALA e o SEBRAE-RS: 

CT 432/0-2018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL- SEBRAE/RS, ontidride associativa de direito privado, sem f,ns lucrativos, iristituica sob a forma 
de serviço social autônomo, com sede a Rua Sete de Setembro n.° 555. CEP 90013-190, em Porto 

- RS, inscrito no CNPJ sob no 87112 736(0001-30. neste ato representado por seu Diretor 
Superintendente em exercicio e Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos Alberto SchClt7. inscrito 
'ru RG sob n°5004838622 e CPF sob n° 182 014.740-15, e por seu Diretor Tácnlco, Sr. Ayrlon Plntn 
Ramos, inscrito no RG sob n° 3000873095 e CPF sob ri° 434 327.350-49. doravante denominado 
CONTRATANTE, e ESCALA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., sociedade emprosãria 
inibda, com edc a Avenida Carlos Gomps n°300, salan 201. 202. 301 e 302 em Portc Alaqre RS. 
,riscrila no CNPJ sob n.° 90 7(1.544/0001-40, neste ato representada por seu Sócio. Sr. Miguel Angelo 
de Luca, inscrito no CPF ne 192.022610-91, e por seu Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo Mineila Dipp, 
mcrito no CPF sob n° 991.332 100-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
piesente instrumento, aprovada a contratação pela Diretoria Executiva do SEBR.AEIRS em 7 de 
cezernbro de 2018, que se regers pelo Regularnerrto d& Licitações e dc Contratos do Sistema 
SEBRAE. pelos termos contidos no Processo AdrriinistrtivO o" 049/2018 CONCORRÊNCIA N' 
03/2018 o pelas cláusulas C condições segtirrtes 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem poi ob1eto a prestação de serviços de planejamento 
estratõpico, cnação, execução e monitoramento de campanhas de midia online prn o 
CONTRATANTE 

Parágrafo Único: A prestçâO de serviços atendera ao disposto no Edital de CONCORRÊNCIA N° 
03/2018 e sc'js Anexos no Anexo do presente instrumento e as disposições constantes da lcgrs'açdO 

'1 icave 1 

161. 	E para que não reste qualquer dúvida, veja-se trecho do Edital 
da Concorrência n0  03/2018 promovida pelo SEBRAE-RS, que originou o referido 
Contrato, em que fica claro que não se trata de contratação de serviços de 
publicidade, conforme a Lei n° 12.232/2010: 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 003/2018 

1. DA MODALIDADE 

1.1 	1.1 O SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL - SEBRAEIRS, entidade associativa de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituida sob a forma de serviço social autõnomo, com sede na Rua Sete de 
Setembro, no 555, CEP 90010-190, em Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ sob n° 
87 112 736/0001-30, através da sua Gerõncia de Administração e Suprimentos, torna público 
que, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SEBRAE/RS, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 26/05/2011, artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e 
legislação correlata promoverá licitação na modalidade CONCORRÊNCIA e tipo TÉCNICA E 
PREÇO, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatõrio 

Data 	25/04/2018 
Hora: 	10 horas 
Local 	Rua Sete de Setembro, 555, centro de Porto AIegrelRS 

1.2 Os envelopes que não forem entregues na sessão poderão ser encaminhados pelo correio, 
aos cuidados da Comissão Especial de Licitação - Presidente Vanessa da Costa Marques, 
para o endereço Rua Sete de Setembro, 555, térreo, Bairro Centro, Porto AlegrefRS, CEP 
9001 0-190, impreterivelmente até o horario e data acima estipulados 

1.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante o sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF 

2. DO OBJETO 

2.1 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E 
MONITORAMENTO DE SEO, LINKS PATROCINADOS, MÍDIA DISPLAY, SOCIAL MEDIA, 
SOCIAL MEDIA ADS, E-MAIL MARKETING, WEB ANALYTICS E BUSINESS INTELIGENCE 
COM O OBJETIVO EXTRAIR O MÁXIMO DE PERFORMANCE DA PRESENÇA DIGITAL DO 
SEBRAE/RS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes 
neste Edital e seus Anexos. 

Os excertos do Edital e do Contrato acima demonstram de 
forma cabal que os serviços prestados pela ESCALA ao SEBRAE-RS não foram 
serviços de publicidade, mas, sim, serviços de marketing e monitoramento 
digital, "com o objetivo de extrair o máximo de performance da presença digital 
do SEBRAE-RS" (vide o "Objeto" do Edital acima). 

Todos esses elementos corroboram e justificam o porquê o 
referido relato foi integralmente desconsiderado pela Subcomissão Técnica da 
Concorrência Pública n9  01/2021 SECOM-MCOM, igualmente promovida pelo 
Governo Federal. 

Posto isso, é evidente a necessidade de esta Subcomisso 
reavaliar a nota atribuída ao Invólucro n° 3 da proposta técnica da licitante ESCALA, 
vez que a ela no poderia ter sido atribuída nota integral, tendo em vista que o 
segundo relato (SEBRAE/RS) não descreve solução publicitária - como bem 
consignado no âmbito da licitação promovida pelo Ministério das Comunicações -, 
sendo necessário sua integral desconsideração para fins de atribuição de pontuação. 

1 
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Ainda, faz-se necessário ressaltar que a Administração Pública é 
una9, e por tal natureza a mesma não pode, frente a casos iguais (especialmente em 
se tratando da mesma esfera federal, proferir julgamentos diametralmente opostos, 
como vislumbra-se no presente caso até que se reavalie a proposta da licitante 
ESCALA, em atenção à segurança jurídica e à isonomia, os quais são tão essenciais à 
Administração. 

Ante os argumentos expostos e a evidente inexistência de 
qualquer Solução de Problema de Comunicação no referido Relato 2, faz-se 
necessária a reavaliação e a integral desconsideração do Relato n2  2 da licitante 
ESCALA, sendo-lhe subtraído o valor proporcional, ensejando a redução da nota da 
licitante ESCALA em, no mínimo, 1,667 pontos neste Quesito 4 - Relatos de Soluções 
de Problemas de Comunicação. 

11.2.3.2. Da necessária desconsideração do terceiro relato (empresa "Stihl") 
por violação aos requisitos do item 11.10 e 11.10.1 do Edital 

Os subitens 11.10 e 11.10.1 do instrumento convocatório 
estabelecem pormenorizadas diretrizes relativas à documentação a ser apresentada 
para o atendimento de tal quesito. Veja-se: 

11.10. A licitante deverá apresentar 03 (três) Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação, cada um com o máximo de 04 (quatro) 
páginas, em que serão descritas soluções publicitárias propostas pela 
licitante e implementadas por seus clientes, na superação de desafios 
de comunicação. Cada Relato: 

- deverá ser elaborado pela licitante, em papel que a identifique; 
11 - deverá contemplar nome, cargo ou função e assinatura de 
funcionário da licitante responsável por sua elaboração; 
III - não pode referir-se a ações publicitárias solicitadas ou aprovadas 
pelo MCTI, no âmbito de seus contratos com agência de propaganda; 
IV - deverá estar formalmente validado pelo respectivo cliente, de 
forma a atestar sua autenticidade. 

Maria Sylvia Zaneila Di Pietro ensina que, apesar de o poder estatal se desdobrar em três funções: 
legislativa, executiva e jurisdicional, o mesmo não deixa de ser uno, indivisível e indelegável (Dl 
PIETRO, Maria Sylvia Zanelia. Direito Administrativo. 33 ed. Rio de janeiro: Forense, 2020). 
Além disso, ao explicar o mecanismo de freios e contrapesos, Celso Antônio Bandeira de MelIo 
pondera que sua existência tem conio objetivo "promover um equilíbrio melhor articulado entre os 
chamados 'poderes isto é, entre os ór,qãos do Poder, pois, na verdade, o Poder é uno" (DE MELLO, Celso 
Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015). 

r 
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11.10.1. A validação deverá ser feita em documento apartado dos 
relatos, o qual não entrará no cômputo do número de página de que 
trata o subitem 11.10. No documento de validação constará, além do 
ateste dos relatos, o número do contrato, o nome empresarial do 
cliente, o nome do signatário, seu cargo/função e sua assinatura. 

Ante a transcrição dos critérios objetivos dispostos no edital 
quanto aos requisitos obrigatórios aos Relatos a serem apresentados, passar-se-á a 
análise do terceiro relato. De antemão esclarece-se que o mesmo deverá ser 
desconsiderado para fins de avaliação, sendo-lhe atribuída nota zero, uma vez que a 
licitante inquestionavelmente não respeitou o regramento editalício no que tange à 
autenticação do relato pelo cliente beneficiário da solução. 

O instrumento convocatório que rege a presente licitação 
expressamente consigna - subitem 11.10.1 - que, "no documento de validação 
constará, além do ateste dos relatos, o número do contrato, o nome empresarial 
do cliente, o nome do signatário, seu cargo/função e sua assinatura". Ocorre que 
tais requisitos foram manifestamente ignorados e desrespeitados quando no ateste 
por esta apresentado junto ao terceiro relato. 

Enquanto o edital exige que conste além do ateste: i) o número 
do contrato; ii) o nome empresarial do cliente; iii) o cargo ou a função do signatário; 
iv) o nome do signatário; e v) sua signatura, o documento de validação apresentado 
pela ESCALA atende apenas os dois últimos requisitos, tendo ignorado e 
descumprido flagrantemente a maioria dos elementos obrigatórios à validade do 
relato apresentado. Veja-se: 

Documento de autenticação do Documento de autenticação do 
Relato 3 Relato 2 

escala escala 
4 de 	eero de 2022 

sraIa Ca,rn. 	 1 Alelu pa'a os 0041105 	o 	Se cole 	clamo 

NTRATO Sob 	CT432020 

Mel,s,a so5, os 
r0Oa,4dor1 

1 Gab,meIIa ÁamIar 
'eto,o de Neobom1 

EcaIaCocoaoocaçeo e M 	emeg 01110 1 
L;8105na Lino R,zende 

[01501100 Merioet,n9 Msjjem 
RS 

Na comparação acima, estão destacados em vermelho no 
documento de validação relativo ao Relato n9  2 os elementos obrigatórios que 
deixaram de constar no documento de validação apresentado para o Relato n2  3. 

'e 
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É evidente portanto que os únicos requisitos atendidos, dentre 

cinco, foram: nome e assinatura, pois ambos os assinantes foram identificados 
apenas como "Procuradora" e "Procurador" não tendo ao menos sido indicado qual 
parte cada qual estaria representando. Percebe-se, portanto, que, além de não haver 
qualquer menção quanto ao cargo ou a função específica dos assinantes, falta no 
documento de autenticação o número do contrato que teria ensejado o serviço 
descrito no relato, bem como o nome empresarial do cliente. Tais informações são 
essenciais para viabilizar a autenticação exigida pelo edital. 

Ou seja, as flagrantes violações editalícias acima descritas 
inviabilizam a adequada validação do relato pelo cliente beneficiário do serviço, 
procedimento exigido pelo edital como condicionante da autenticidade do mesmo: 
"Cada relato deverá estar forma/mente validado pelo respectivo cliente, de forma a 
atestar sua autenticidade" (inciso IV do subitem 11.10). 

Consequentemente, tem-se como conclusão lógica diante do 
exposto que o terceiro relato carece de autenticidade por ter manifestamente 
desrespeitado o edital em mais da metade dos requisitos exigidos. Assim, é 
imperioso que a Subcomissão Técnica reavalie a proposta da licitante Escala 
Comunicação e Marketing LTDA, reduzindo-lhe ao menos 1,667 pontos. 
Subsidiariamente, faz-se necessário que a licitante, em decorrência da violação às 
disposições do edital, seja penalizada com considerável desconto de nota no quesito 
relato. 

11.2.3.3. Da necessária minoração da pontuação atribuída ao primeiro 
relato (MEC), em vista do manifesto descumprimento do disposto no 
subitem 12.4.2 do edital. 

Como supracitado, a licitante ESCALA alcançou nota máxima (5 
pontos) quando da avaliação do Quesito ng 4. Contudo, soma-se ao exposto nos 
subtópicos anteriores o manifesto não atendimento, também no primeiro relato, de 
todos os critérios de avaliação estabelecidos no item 12.2.4 do edital, são eles: 

a evidência de planejamento estratégico por parte da licitante na 
proposição da solução publicitária; 

a demonstração de que a solução publicitária contribuiu para o 
alcance dos objetivos de comunicação do cliente; 

a complexidade do desafio de comunicação apresentado no Relato 
e a relevância dos resultados obtidos; 

o encadeamento lógico da exposição do Relato pela licitante. 



o 

ca[ix 
propaganda 

Apesar de o instrumento convocatório ser expresso no sentido 
de um dos critérios avaliados ser a existência de "planejamento estratégico por 
parte da licitante na proposição da solução publicitária", ao primeiro relato - 
Ministério da Educação: Cartão de Confirmação da Inscrição do ENEM 2018 - foi 
atribuída nota integral apesar do não atendimento da alínea "a" do subitem 12.4.2. 

A licitante em momento algum menciona ou faz referência ao 
planejamento estratégico que deveria ter existido para a atribuição de nota máxima. 
No caso, foi apenas indicada a determinação do Ministério da Educação para a 
adoção de determinada ação: "foi definido pelo MEC que, pela primeira vez, a 
informação sobre a conferência do cartão de informação fosse prioridade na 
campanha de divulgação do exame". 

Assim, tendo em vista a evidente inexistência de planejamento 
estratégico por parte da licitante - como exige o edital -, é cabível e devida a revisão 
da nota máxima atribuída ao primeiro relato, sendo imprescindível sua minoração 
para salvaguardar o princípio do julgamento objetivo e da vinculação ao 
instrumento convocatório. 

11.3. FUNDA MENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM E DEMANDAM A REDUÇÃO DA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA À AGÊNCIA "DEBRITO' BEM COMO A MAJORAÇÃO DA 
NOTA DA RECORRENTE. 

A Subcomissão Técnica atribuiu, de um total de 70 pontos, 
65,9 pontos ao quesito Plano de Comunicação Publicitária da licitante 
DEBRITO, dos quais foram atribuídos 9,74 pontos ao subquesito Raciocínio Básico, 
18,90 ao subquesito Estratégia de Comunicação Publicitária, 23,46 ao subquesito 
Ideia Criativa e 13,77 ao subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

Nada obstante, apresentar-se-á os fundamentos jurídicos que 
tornam forçoso a minoração da pontuação conferida à licitante DEBRITO no quesito 
Plano de Comunicação Publicitária: 

11.3.1. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"DEBRITO" NO SUBQUESITO "ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA". 

No subquesito Estratégia de Comunicação Publicitária, a 
licitante DEBRITO defende, com muitas dificuldades, os próprios Partido Temático 
e Conceito. 
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Sobretudo, quanto ao Partido Temático da campanha, a 
licitante DEBRITO se limita a, em quatro parágrafos, argumentar, de modo prolixo, 
que o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos da 
América promoverá o desenvolvimento econômico do Brasil, mormente do 
Maranhão. Não há, contudo, desenvolvimento do argumento, limitando-se a repetir 
inúmeras vezes o argumento. 

O texto do Partido Temático, outrossim, carece de imbricação 
com a Proposta Técnica, uma vez que, nele, não se materializa a campanha. O leitor, 
portanto, não compreende, concretamente, qual é a relação entre o Partido 
Temático e a campanha. 

Isso porque o argumento que se repete exaustivamente nos 
quatro parágrafos da Proposta Técnica é genérico e não transmite, 
satisfatoriamente, a relação entre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o 
desenvolvimento econômico do Brasil e as peças, por exemplo, da Proposta Técnica. 
Em última análise, todos esses parágrafos se limitam a explicar os objetivos 
estratégicos da campanha, e não o Partido Temático. 

Ou seja, ao fim da leitura do item Partido Temático na Estratégia 
de Comunicação Publicitária da licitante DEBRITO, o leitor não compreende qual é 
o partido temático da campanha, limitando-se, tão somente, a compreender que o 
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas promoverá o desenvolvimento econômico do 
Brasil. Contudo, este não é o Partido Temático da campanha. 

No que tange ao conceito da campanha, tem-se que se trata de 
conceito errôneo. Veja-se: 

A frase de Neil Armstrong, "Um pequeno passo para o homem, 
mas um grande salto para a humanidade", contrapõe um pequeno feito, qual seja: 
um passo para o homem, a um grande feito, qual seja: um grande salto para a 
humanidade. 

Em seu Plano de Comunicação Publicitária, a licitante DEBRITO, 
ao apresentar o conceito "Um passo para os brasileiros, um salto para o Brasil", 
pretende fazer menção à frase de Neil Armstrong, indicando que o Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas corresponde a "Um passo para os brasileiros" e o 
desenvolvimento econômico do Brasil corresponde a "um salto para o Brasil". 

189. 	Assim, comparada a estrutura do conceito da campanha da 
licitante com a estrutura da frase de Neil Armstrong, tem-se a que a licitante 
DEBRITO transmite a mensagem de que o Acordo de Salvaguardas 



O que se tem, a rigor, é um partido temático e um conceito que 
não são excelentes, uma argumentação que não é consistente, com possibilidades de 
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Tecnológicas é um pequeno feito, tão somente "um passo para os brasileiros" 
correlato a "um pequeno passo para o homem", enquanto o desenvolvimento 
econômico do Brasil, exclusivamente, é um grande feito, um "salto para o 
Brasil" correlato a um "grande salto para a humanidade". 

Ademais, o conceito da campanha ("Um passo para os brasileiros, 
um salto para o Brasil") concebe duas possíveis interpretações, tendo ambas 
implicações negativas, pois ilógicas ou inoportunas. A primeira delas trabalha com 
duas metáforas que não se contrapõem, pois, na verdade, têm o mesmo teor. 
Qualquer passo para os brasileiros também é um passo para o Brasil. Brasileiros e 
Brasil são, metaforicamente, termos (signos) distintos com significantes distintos, 
mas que têm o mesmo significado. A segunda, por sua vez, sugere que o país dará 
um salto tecnológico, mas deixará os brasileiros para trás. Não bastasse a já 
considerável obsolescência do mundo atual, o governo pretende implementar 
medidas que acelerem o desenvolvimento tecnológico, e que o possibilitem saltar, 
mesmo que em detrimento dos interesses de seus cidadãos que passam a viver em 
uma sociedade ainda mais obsoleta e subdesenvolvida. 

Assim, em que pese o brilhantismo e o teor positivo da frase 
original, se a licitante DEBRITO transmite uma mensagem que é diametralmente 
oposta e contrária àquela que se pretende transmitir, não se pode afirmar, como o 
fez a Subcomissão Técnica, que uma característica da Estratégia de Comunicação 
Publicitária da licitante DEBRITO é possuir "Excelente partido temático e conceito, 
argumentação consistente, com boas possibilidades de interpretação, consistência 
técnica, boa articulação de conhecimentos e proposta exequível". 

Soma-se ao exposto o fato de que é elemento constante do 
briefing a necessidade de que se reverta a rejeição existente à colaboração que se 
firma, por meio do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), entre Brasil e 
Estados Unidos na base de Alcântara. 

Apesar desta clara diretriz, o conceito proposto pela licitante 
DEBRITO, ao invés de corroborar com o combate deste preconceito, o reforça: ao 
parafrasear Neil Armstrong - astronauta de nacionalidade norte americana, 
conhecido por ser a primeira pessoa a pisar na lua -, a licitante DEBRITO 
manifestamente exalta o país estrangeiro, revelando certa subserviência em 
relação ao protagonismo deste, pois até mesmo o conceito da campanha lhes 
pertenceria. 
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conhecimentos que não é boa e com proposta que, ainda que exequível, é prejudicial 
à transmissão da mensagem que se pretendia transmitir, dentre outros por 
corroborar a rejeição previamente existente em decorrência da exaltação excessiva 
do protagonismos dos Estados Unidos da América. Consequentemente, a minoração 
da pontuação atribuída ao subquesito Estratégia de Comunicação Publicitária da 
licitante DEBRITO é medida que se impõe. Igualmente, diante do dever de isonomia 
e julgamento objetivo, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo subquesito deve ser 
majorada. 

11.3.2. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"DEBRITO" NO SUBQUESITO IDEIA CRIATIVA. 

Em diversas peças corporificadas o contexto visual proposto não 
está adequado, uma vez que os modelos são retratados no espaço sideral, seja perto 
de um satélite na órbita da Terra, seja ao lado da Terra vista do espaço. Em ambos 
os casos, sem a utilização de quaisquer equipamentos de proteção, como capacetes 
e roupas adequadas, e sem que se esteja em uma estação espacial, em um foguete ou 
em uma nave espacial. 

Isto é, os elementos gráficos que deveriam logicamente justificar 
e corroborar, de forma lúdica, o contexto dos modelos posicionados no espaço 
sideral não se fazem presentes na referida peça corporificada n 5, "DOOH 
Aeroporto Geral", na peça corporificada n2  6, "Outdoor 9x3 m", e na peça 
corporificada n2  10, "DOOH Aeroporto São Luís". Veja-se: 
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Peça n2  6, "Outdoor 9x3 m" 

Peça n2  10. "DOOH Aeroporto São Luís" 
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Comparativamente, nota-se o uso correto desses elementos 
gráficos na peça ng 7, "Facebook Carrossel", da Ideia Criativa da licitante DEBRITO, 
o que revela a inconsistência do trabalho elaborado. 

Em verdade, analisando-se tecnicamente a peça n2  10, "DOOH 
Aeroporto São Luís" da Ideia Criativa, percebe-se que a licitante DEBRITO se limitou 
a sobrepor graficamente a imagem de uma mulher à imagem do espaço sideral, 
posicionando-a ao lado de um satélite espacial. Não houve, portanto, cuidado para 
com a produção da referida peça, tratando-se de trabalho elaborado de forma 
precária. O mesmo se verifica na peça ng 6 acima colacionada - a qual reproduz a 
mesma imagem da peça ng 5 -, e na peça n2  10, nesta última a sobreposição unifica 
a figura de uma criança com imagem do planeta Terra visto do espaço, novamente 
sem qualquer cuidado técnico que conferisse logicidade à construção. 

Não obstante os grosseiros erros já descritos, a parte ng 2 da 
peça n2  10, "DOOH Aeroporto São Luís", está também ilegível, ou, ao menos, com as 
condições de legibilidade consideravelmente abaladas. O texto se sobrepõe à 
imagem de modo tal que a fonte em branco na primeira linha do texto se confunde 
com a claridade da luz na foto utilizada, prejudicando a legibilidade da mensagem, e 
a fonte em laranja na última linha do texto, de forma ainda mais intensa, se confunde 
com o tom de pele na foto utilizada. Neste último ponto, há a completa 
impossibilidade de leitura do Iink ao qual os espectadores deveriam ser 
direcionados para conhecer mais sobre os benefícios do acordo firmado. Veja-se: 
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200. 	Do mesmo modo, o texto da peça n2  4, "Anúncio jornal 29,7x52 
cm", grafado na cor branca, tem as condições de legibilidade abaladas em virtude do 
fato de que o tamanho e a cor da fonte resultarem na fácil confusão entre o texto e a 
imagem sobre a qual o mesmo repousa. 

W 
Paraja AMAOa 

1 	 BRASIL 

201. 	Carece de fundamento, portanto, a avaliação da Subcomissão 
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compatível com os meios, original e com boas interpretações favoráveis, mensagem 
clara, precisa e adequada. Exequibilidade da proposta com a verba". 

Não se pode, contudo, afirmar ser excelente a Ideia Criativa cujas 
peças são ilegíveis - ou cujas peças têm a condição de legibilidade abalada -; nem se 
pode alegar ser excelente a Ideia Criativa que descuida de elementos visuais 
necessários à formação do contexto da mensagem transmitida, neste caso: a falta de 
suporte lógico para a mulher e a criança serem alocadas no espaço sideral sem 
quaisquer equipamentos que viabilizassem tal feito. 

Sendo assim, considerados os apontamentos acima, é 
indispensável que haja reavaliação da proposta da licitante DEBRITO, com a 
consequente reducão de nota neste Subquesito, tendo em vista a inadequação 
técnica das peças exemplificadas. Da mesma forma, diante do dever de isonomia e 
julgamento objetivo, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo subquesito deve ser 
majorada. 

11.3.3. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"DEBRITO" NO SUBQUESITO ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA. 

A licitante DEBRITO alcançou nota 13,77 de um total de 15 
pontos para o subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia, o que totaliza 92% dos 
pontos distribuídos nesta categoria. Assim, a ela foi atribuída a maior nota, em 
comparação com todas as outras licitantes. No entanto, como a seguir se 
demonstrará, sua proposta incorre em graves vícios e é em diversos pontos 
insuficiente à luz dos critérios avaliativos dispostos no edital, de modo que deve ser 
revista e minorada. 

Conforme expresso no subitem 12.2.1.4 do edital, o subquesito 
Estratégia de Mídia e não Mídia foi avaliado com base nos seguintes critérios: 

a adequação da Estratégia de Mídia e Não Mídia [com as ações 
sugeridas] com as características da ação publicitária, com a verba 
referencial, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos no 
Briefi ng; 

a consistência técnica demonstrada na proposição e defesa da 
estratégia, da tática e do plano de mídia; 

a consistência do conhecimento dos hábitos de consumo de 
comunicação dos segmentos de públicos-alvo da campanha 
publicitária; 
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a adequação da proposta no uso dos recursos próprios de 
comunicação do MCTI e seu alinhamento com a Estratégia de Mídia e 
Não Mídia; 

o grau de eficiência e a economicidade na utilização da verba 
referencial para investimento, demonstrados na simulação dos 
parâmetros de cobertura e frequência. 

Quando da avaliação da licitante, apresentou-se a seguinte 
justificativa para a atribuição de 13,77 pontos: "Excelente adequação com asações 
sugeridas. Consistente tecnicamente, ljyj conhecimento do público-alvo. Ótima 
proposta de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência' Percebe-se que, 
com exceção da alínea "c", a qual trata do conhecimento do público alvo, os demais 
critérios se desdobram em avaliações quase que subjetivas - mas sem maiores 
esclarecimentos - sobre a eficiência da estratégia como um todo. 

Apesar de a proposta da licitante DEBRITO ter alcançado o 
critério "bom" em relação ao conhecimento do público-alvo, a Estratégia de Mídia e 
Não Mídia da mesma carece de informações suficientes para sua qualificação como 
tal, incorrendo em grave erro, como a seguir se demonstrará. 

Conforme orientação expressa do briefing o público-alvo da 
campanha se divide em dois grupos: 

Prioritários - "Sociedade em geral (homens e mulheres, maiores 
de 18 anos, das classes sociais A, B, C, D e E do Critério Brasil - 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP)' e 

Secundários - "Com unidades tradicionais, moradores, sociedade 
civil organizada e população em geral da região afetada - São Luis 
(MA) e Alcântara (MA), públicos de interesse e convergente em 
ações, projetos, programas e políticas públicas promovidas por 
este MCT!, cidadão, setores privados e não privados impactados 
por meio da Estratégica Nacional de Ciência e Tecnologia" 

209. 	Por tratarem-se de grupos heterogêneos e que possuem 
diversos segmentos e perfis, para que o conhecimento do público-alvo seja 
minimamente "bom", é imprescindível que se proceda uma análise aprofundada do 
mesmo. No entanto, em sua proposta, diferentemente do que fez a Recorrente, a 
licitante DEBRITO limitou-se a reproduzir as informações já constantes do briefing. 



11.3.4. Subquesito 4 - Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de 
apresentação e defesa das soluções de mídia e não mídia 
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Ademais, além de não integrante do subtítulo "Público-alvo", a 
única análise de público realizada foi a pesquisa de consumo de mídia na sociedade 
em geral, constante da página 11 do Plano de Comunicação Publicitária: 

No gráfico abaixo, que analisa o consumo de midia (afinidade e penetração) na 
sociedade em geral (AS ABCDE 18+), propomos um mix de meios que nos permitirá 
atingir os objetivos propostos. Com  base também em outras particularidades, como 
capilaridade e regionalização, os meios selecionados que compõem esta estratégia 
são: Tv Aberta, Tv Fechada, Internet, Rádio, Cinema, Jornal. Revista e Midia 
Exterior. 

ASABCDE 18+ 

1*4 	 io 
100 	100 	

*4 	

107 

 
54.54 	$554 	54 73 

I ,  1 51.37 

:1 	I 	32,54 

14.31 	1010 

Internet 	TV Abetlj 	Ihdj E4ero Rc A14*M 	IV Pa91 	Cjaçru 	Jornal 	Revista 

a Perera4o (%) 	At'iad. 

Fonte BR TG 2020 1(2019 2s) vi .0 (Pessois) 

Plano de Comunicação Publicitária da licitante DEBRITO - p. 11 da via não identificada 

Como dito, este foi o único estudo ou análise realizado pela 
licitante DEBRITO. Assim, inexiste em sua proposta qualquer estudo ou análise 
focado no público secundário, e isso implica a proposta dispor de pouquíssima 
informação sobre ambos os grupos do público-alvo, o que, reitera-se, é um erro 
grave. 

Deste modo a redução da pontuação atribuída ao subquesito 
Estratégia de Mídia e Não Mídia é medida que se impõe, sendo que, por medida de 
isonomia, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo subquesito deve ser majorada. 

No que diz respeito a Estratégia e Tática de Mídia da licitante 
DEBRITO, a mesma é de difícil compreensão, tendo em vista o não atendimento 
integral do disposto no edital quanto a forma de estruturação do plano de mídia, 
ainda que isso também seja fator de amplo conhecimento no mercado publicitário. 

214 
	

Sobre o tema, o subitem 11.3.4 do edital preceitua que: 



ca[ix 
propaganda 

recomendadas, em consonância com a Estratégia de Comunicação 
Publicitária proposta, contemplando: 

estratégia de mídia: proposição e defesa dos meios e dos recursos 
próprios de comunicação do MCTI a serem utilizados para o alcance 
dos objetivos da campanha, sob a forma de textos, tabelas, gráficos ou 
planilhas; 

tática de mídia: detalhamento da estratégia de mídia, por meio da 
apresentação e defesa dos critérios técnicos considerados na seleção 
dos veículos de divulgação e na definição dos respectivos 
investimentos, dos formatos e períodos de veiculação, sob a forma de 
textos, tabelas, gráficos ou planilhas; 

plano de mídia: composto por planilhas de programação das 
inserções sugeridas, contendo os valores por veículos de divulgação, 
formatos das peças, períodos de veiculação, quantidade de inserções, 
nomes de programas, faixas horárias, custos relativos (CPM, CPP, CPC 
etc.) e demais informações que a licitante considerar relevantes; 

simulação dos parâmetros de cobertura e frequência previstos 
no plano de mídia (para os meios em que seja possível a mensuração 
dessas variáveis), sob a forma de textos, tabelas, gráficos ou planilhas. 

Conforme pode-se depreender do trecho do edital acima 
transcrito, primeiro deve-se apresentar a proposição e a defesa dos meios e dos 
recursos próprios de comunicação (estratégia de mídia), para em seguida detalhar-
se a estratégia de mídia (tática de mídia). No entanto, não atendendo com exatidão 
o disposto no edital, a licitante DEBRITO apresentou ambas (estratégia e tática de 
mídia) conjuntamente, o que torna devida e necessária a minoração da pontuação 
atribuída à proposta da licitante. 

Outrossim, em que pese a Simulação do Plano de Mídia e Não 
Mídia ser requisito obrigatório da proposta, a licitante DEBRITO deixou de 
apresentar, em sua proposta, qualquer simulação de alcance e frequência para os 
meios indicados em sua estratégia. Consequentemente, não há como afirmar que a 
estratégia proposta é eficiente no quesito veiculação, configurando vício grave 
passível de penalização com substancial desconto de nota, mas que deixou de ser 
observado quando da avaliação feita pela Subcomissão Técnica - o que pode ser 
corrigido no julgamento deste recurso. 

A proposta da licitante é extremamente frágil neste subquesito, 
pois apesar das singelas menções aos resultados (pgs. 12 e 13 do Plano de 
Comunicação Publicitária), os mesmos não foram apresentados, em decorrência da 
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falta das simulações. Posto isso, inadequada foi a avaliação que julgou a proposta 
como sendo uma "ótima proposta de uso dos meios próprios com bom grau de 
eficíência' sendo necessária sua revisão para que a nota conferida seja minorada. 

Por fim, igualmente errônea foi a avaliação quanto a 
classificação da proposta como possuindo "excelente adequação com as ações 
sugeridas' e sendo "consistente tecnicamente". 

Primeiramente, a licitante DEBRITO direciona 5% da verba total 
da campanha para a veiculação de exemplares JORNAIS IMPRESSOS. Isso totaliza R$ 
1.511.140,82, apesar de o jornal impresso ser uma mídia com cada vez menos 
penetração, a despeito de sua credibilidade. Ocorre que o investimento em meio de 
baixa penetração conflita diretamente com o fator eficiência que se almeja majorar. 

Outro meio de veiculação da campanha proposto pela licitante 
DEBRITO são as REVISTAS IMPRESSAS. No entanto, assim como os jornais 
impressos, este meio tem, atualmente, baixíssima visibilidade, vez que perdeu - e 
continua perdendo a cada dia - espaço para a Internet. Assim, apesar de o valor 
investido ser baixo (menos de 1% da verba), trata-se de um péssimo investimento 
se considerados elementos de custo-benefício. 

Ademais, o simples fato de o valor percentual ser baixo não 
afasta o impacto negativo que tal proposta deveria ter sobre a avaliação feita, pois 
implica uso ineficiente de recursos públicos que poderiam ser mais bem 
aproveitados se investidos em estratégia mais consistente. 

Igualmente inadequada pelos mesmos motivos foi a seleção do 
meio CINEMA para a veiculação da campanha, tendo em vista que o mesmo é 
considerado de alto custo, mas é uma mídia com baixo alcance por ter sua audiência 
consideravelmente limitada, principalmente no contexto pandêmico vivenciado. 

Nesta senda, a utilização de três meios de baixa penetração em 
campanha de cobertura nacional eleva consideravelmente o investimento feito, pois 
a campanha poderia impactar um número muito maior de pessoas caso se valesse 
de estratégia mais consistente. A estratégia proposta pela licitante DEBRITO, apesar 
da atribuição de nota altíssima (92% da pontuação máxima), não busca 
economicidade e, consequentemente, não se mostra eficiente. 

Posto isso, a revisão da avaliação feita e a redução da pontuação 
conferida é medida que impreterivelmente se impõe. Da mesma forma, diante do 
dever de isonomia e julgamento objetivo, a nota atribuída à CÁLIX no mesmo 
subquesito deve ser maj orada. 
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11.3.4. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"DEBRITO" NO INVÓLUCRO N2  3. 

Ambas as licitantes - DEBRITO e CÁLIX -, há poucas semanas, 
concorreram em licitação promovida pelo Ministério das Comunicações - 
Concorrência n 01/2021 -, a qual dispunha de critérios avaliativos exatamente 
idênticos àqueles dispostos no edital que rege este certame para a análise dos 
quesitos constantes do invólucro n9  3. No entanto, apesar de tratar-se de avaliação 
de critérios objetivos, a pontuação conferida por esta e aquela comissão foi 
preocupantemente divergente, vez que injustificadamente à licitante DEBRITO 
alcançou na Concorrência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
pontuação muito superior à que lhe foi atribuida pelo Ministério das Comunicações. 

Por meio de ferramenta disponibilizada pelo software Word 
comparou-se os critérios avaliativos de ambos os editais, restando constatado que 
entre o Edital que rege a presente licitação e aquele que regeu a Concorrência 
01/2021 do Ministério das Comunicações, alteraram-se, apenas as siglas MCTI e 
MCOM. Veja-se: 

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS 

1222Çà esto? C p  cidade de Atendimento 	 E Iklo 

Subquesito 1— Clientes: o porte e a tradição dos clientes, como anunciantes pubticitários, e o 
perlodo de atendimento a cada um; 

Subquesito II - Profissionais: a experiência dos profissionais da licitante em atividades 
publicitária, e a adequação das qxavtificaçôes e qualificações desses profissionais às 
necessidades de comunicação publicitária do,Qç; 	 - 	- - Excluido: MCi: 

cl Subquesito III - lnfraestrutura: a adequação da infraestrutura e das instalações que estarão  
à disposição do 	£QPx'I  na execuçTo do corrtrato; toclsidn MUi 

Subquesito IV - Sistemática de Atendimento: a funcionalidade do relacionamento 
operacionalentreo alicitante;e_- 	- 	 - ---------------- EonlofdouaCTi 

Subquesito V - Informação de Marketisg: a relevância e utilidade das informações de 
marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle 
de rnidia que a licitante colocara regularmente á disposição do.MCOM. - - 	Eoskifdoiidcr: 

122.3Quesito 3-Repertório 	 - _-1Eocbzldu 	-- 	- - 
aoriginalidade da solução criativa e sua adequação à natureza do cliente, ao público-alvo e 

ao desafio de comunicação; 

a clareza e precisão das mensagens e a adequação da lioguagem às caracteristicas dos 
meios e públicos-alvo; e 

cl a qualidade da produção da execução edo acabamento das peças 

12.2 4Quesito 4- Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 	 - - - Eucloido --  -- 
ala evidência de planejamento estratégico por parte da licitante na proposição da solução 
publicitária; 

bI a demonstração de que a solução publicitária contribuiu para o alcance dos objetivos de 
comunicação do cliente; 

a complexidade do desafio de comunicação apresentado no Relato na releváncia dos 
resultados obtidos; e 

o encadeamento lógico da exposição do Relato pela licitante 

Qj 
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Consequentemente, por ser obrigação vinculativa da 
Administração julgar com respaldo no princípio do julgamento objetivo, bem como 
prezar pela isonomia entre os licitantes, à luz de critérios idênticos e do mesmo 
objeto (mesmas regras e mesmas licitantes), não é plausível que as avaliações 
resultem em notas com tamanha disparidade. 

Haja vista que os Editais preveem, como pontuação máxima para 
o invólucro ng 3, o somatório de 35 pontos na licitação promovida pelo Ministério 
das Comunicações, e 30 pontos neste certame (MCTI), as considerações a seguir, 
serão feitas exclusivamente em grandezas percentuais. 

Em relação aos Quesitos (2) Capacidade de Atendimento 
(Subquesitos: Clientes; Profissionais; Sistemática de Atendimento; e Informação de 
Marketing), a licitante DEBRITO alcançou 94% da pontuação, quando avaliada 
por esta CEL-MCTI. No entanto, quando a mesma licitante foi avaliada, à luz 
dos mesmos critérios, pela Comissão Julgadora da Concorrência do Ministério 
das Comunicações, a mesma aferiu apenas 76% da pontuação. Veja-se: 

PLANILHA AVALIATIVA - 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 

NOM€ / EMPRA 	 0€ IRITO 	 DATA 07/0212022 

NO1*0 DA €usco.ais íw- 
ST0/O 

T. 
- 	

Z; 
Centes 	 TIO) 	 00 	1.00 	3,0 	1 .t.keI, pOflr 	I,ad.1h 	0,) 	bofi,., 	Ii 1, I101e 

7 110 11.10 ROMOIA A. 	f$*o,.,.. lple..00.d. 10111 .110.fl4. odeqoolIA doo qoornWw.e. e 

04 do MCII n. e..00çlo do 1000.10 

, 0.11 2.00 0.10 S,l700).100 de AI..,doo.nto 0,110 100111110111. de .10, do.oto 1010 •10110 dIpoM~ p000 o 	.booloo.on.o0o 

(.1.1001. 	d.RIIO(I. dOo 11T00110ÇÔoo de nb1.OelIflI e 10000011EAO P)eIlOd.01 
0f0,0.O(Oeo de M.11eTo. 1 4.00 4.00 4,00 4,11 1.1.1001.. 1.1,0001.0., de 100*004 de e.dl. qoe o 1110.01.0.101.111 à doeodolo do 

MCII 

O .1.1.01. 004IO.àd.de  do 11011410 104010. 11014410 011 P,I1110. .1.0. .0 d.o.Olo de 
7 1 SOA 0,00 SOA s, A. 	11,4.04400. 	OAlIId.d0 do 	P0011011,, 

, 

R,100o, de 1o10ç0., do 
1 O .,~1.pI.,.$..o.010 	10oÍ04010 Rol ~1 do *10.00. 0. peopool(Ao lo 

P,obfro.on de Crn.00.11lo . . lTeeoo,oT0111do .100 	10l10TJ0 110111110141.10000110101101400 0OoI*0d4, 011,01,.. 

iij POATU*ÇOT0TAL 
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PLANILHA AVALIATIVA — 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES: 
DeBRITO PROPAGANDA 

NOTAS DARUBCOMISSÃO) 

Oro OM,rtIr 	

j 	
Enmrsontisw 1 	MDIA3 	j 	 InttlfmatN.s [sieuosooiuuoo 

MÁXI° 

250 	2,50 	2,50 	25 	apresentou nitentes deabrangrinrio nacional 

- 	 Atendeu paroalmente aos atributos do subquesiro. Faltou apresentação de perftl de protusional de Dl, 

Çl,p 	es 0,6 
- 

Profssrouas a 1,2 4,50 	 4,50 	4,50 	 4,5 	erigido sonso estruture minima no Edital' Arroto 4. Subirem 5.4. bem somo indl50030 do prottsnlorreis paro 
digital (ronreúdo. 

Inlsanstrusura 0,4 2.00 2,00 0.00 2,0 oterrd,oaosarrlbruto,dosubquesito. 

Ssstereat,oa de 
1 0.2 0.50 0.50 0,50 0,S 

Atendeu parcialirrente aos atributos do subqocsito. As inlormaçôes apresentadas deram maior ênfase ao 
AtCndtrnento denoritirro de obeigeções e restsorr,abliid.dos, do que 	apresentação Obotioa da ,iet.mátina de atendimento. 

lnformaçitets de Mar5errn, 5 0,6 0.00 0,00 2.00 2.0 
Atendes pa(oaiotenre 005 arrrbutos do subqoesigo.Oquenrrrarfoo:oderaih:nr:nno das funoorrobdades do. 

CAPACIDADE DE 
15 3 11.50 11,50 11,50 11,1  

IIEPLRTÓÇIIO 10 2 00,00 1000 00,00 10,0 Atendeo aos elribsstos do quesito 

PROBLEMAS O 10 2 9,75 9,75 9.75 9.8 
Arendesa parolaimunte aos atributos do quesito, dn.raoadarrsrntr quanto à sompfeeidd 	do desalio de 

'OMUNiCA(ÃO Comootsaaç3o. 

ISOMATOIrIO 35 91,3 31,3 31,3 31,3 PONTUAÇÃO TOTAL. IDENTiFICADA 

RUBRICAS OASIJBCDMISSAD 

Percebe-se, portanto, que apesar de terem sido apresentadas 
cartela de clientes, lista de profissionais, sistemática de atendimento e informações 
de marketing praticamente ou exatamente idênticas, não há proporcionalidade nas 
notas atribuídas. Assim, rememorando o que já se esclareceu sobre a unicidade do 
Poder Público, impõe reavaliação dos quesitos 2, 3 e 4 da proposta da licitante 
DEBRITO para que a nota conferida seja minorada. 

Ressalta-se ainda que: 

a) 	Ante cartela de CLIENTES praticamente idêntica, a nota 
conferida, no âmbito da Concorrência 01/2021 do MCTI, à 
licitante DEBRITO foi 16% maior 
Ante LISTA DE PROFISSIONAIS praticamente idêntica, no 
âmbito da Concorrência 01/2021 do MCTI, foi descontado da 
licitante DEBRITO apenas 7,1% do total, enquanto na 
Concorrência do Ministério das Comunicações o desconto foi 
de 25%. 
Ante SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO exatamente 
idêntica, no âmbito da Concorrência 01/2021 do MCTI, foi 
descontado da licitante DEBRITO apenas 10% em que pese o 
desconto de 50% na licitação do Ministério das Comunicações 
acompanhado da justificativa de ter-se atendido apenas 
parcialmente o subquesito. 
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d) 	Ante INFORMAÇÕES DE MARKETING exatamente idênticas, 
no âmbito da Concorrência 01/202 1 do MCTI, foi descontado 
da licitante DEBRITO apenas 8% da pontuação total passível 
de ser aferida, em contraste ao fato de quando da licitação do 
Ministério das Comunicações esse desconto representar 
33,33% da nota da licitante, novamente por ter-se atendido o 
subquesito apenas parcialmente. 

Pelo exposto, é notória a desproporcionalidade da avaliação 
feita quando comparada com aquela feita por outro ente federal sobre os mesmos 
materiais, de modo que a reavaliação e a considerável redução da pontuação 
conferida são medidas que se impõem. 

III. REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

233.1. O recebimento do presente recurso administrativo, nos termos 
do item 2 3.3, "g", do Edital, com a intimação da agência ESCALA COMUNICAÇÃO E 
MARKETING LTDA e da DEBRITO PROPAGANDA LTDA para, querendo, 
apresentarem contrarrazões, especialmente em razão dos pedidos a seguir 
apresentados. 

233.2. O provimento do presente recurso, para o efeito de: 

(i) Promover-se a reavaliação do Quesito 1 - Plano de Comunicação Publicitária, nos 
subquesitos "Raciocínio Básico", "Estratégia de Comunicação Publicitária", "Ideia 
Criativa" e "Estratégia de Mídia e Não Mídia", para fins de majorar a pontuação 
atribuída à proposta desta Recorrente (CÁLIX), notadamente, por violação à 
isonomia, à razoabilidade e ao julgamento objetivo. 

(i.a) Sub quesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação: 

1. O Raciocínio Básico e a Estratégia de Comunicação da CÁLIX 
destacam, respectivamente, o importante papel da inovação 
para o desenvolvimento de uma nação e os avanços nos 
últimos anos, bem como que o desafio é superar a falta de 
conhecimento e o descrédito da população em relação ao AST. 
Portanto, pede-se a majoração da pontuação atribuída à 
CÁLIX em relação a tais subquesitos. 
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(ib) Especificamente no que toca ao Subquesito Estratégia de Mídia 
e Não Mídia: 

A avaliação promovida pela Subcomissão Técnica 
referente às propostas das três primeiras classificadas (a 
saber, em ordem decrescente, DEBRITO, ESCALA, e 
CÁLIX), está maculada por subjetividade que não justifica 
a diferença de 1,64 pontos entre a nota da 3 (CÁLIX) e da 
P (DEBRITO) classificada. Considerando que as 
justificativas possuem um teor semelhante e descrevem 
somente pontos positivos, a diferença entre as pontuações 
atribuídas não se mostra motivada em bases 
proporcionais, o que fere o princípio da razoabilidade, da 
isonomia e do julgamento objetivo, e enseja a majoração 
da nota da Recorrente neste Subquesito. 

Comparando-se as justificativas, tem-se que a nota 
atribuída à CÁLIX deveria ser maior que a nota atribuída à 
licitante ESCALA neste Subquesito ou, no mínimo, igual. 
Conforme a análise comparativa realizada, a CÁLIX 
recebeu os conceitos "ótimo", "bom", "razoável" e "bom", 
enquanto que a ESCALA recebeu "bom", "consistente", 
"razoável" e "mediana". Ou seja, em pelo menos dois 
critérios de avaliação, a proposta da CÁLIX superou a 
proposta da ESCALA, o que demanda a majoração da 
nota atribuída à CÁLIX neste Subquesito. 

A CÁLIX foi objetivamente prejudicada pela ausência de 
justificativa no que diz respeito à proposta de "uso dos 
meios próprios", no Subquesito 4, o que fere a isonomia e 
a legalidade do certame, razão pela qual deve ser 
majorada a pontuação da Recorrente neste 
Subquesito. 

(ii) Reduzir as pontuações atribuídas à proposta técnica apresentada pela ESCALA, 
em razão de que: 

(ii.a) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Raciocínio 
Básico (Subquesito 1): 



desconformidade com o item 12.2.1.1, "a", do Edital, uma 
vez que desconsidera e não demonstra uma análise 
minimamente aprofundada das características e 
especificidades do MCTI e do contexto de sua atuação, o 
que demanda a redução apropriada da nota da licitante 
ESCALA. 

A nota e a justificativa atribuída ao Raciocínio Básico 
apresentado pela agência ESCALA encontra-se em 
flagrante violação à isonomia no julgamento das 
propostas, em especial em comparação à nota e à 
justificativa atribuída ao Raciocínio Básico apresentado 
pela Recorrente, o que demanda redução da nota da 
licitante ESCALA neste Subquesito. 

Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser maj orada. 

ii.b) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Estratégia de 
Comunicação Publicitária (Subquesito 2): 

O conceito "Acima de tudo, Brasil" de Estratégia de 
Comunicação Publicitária proposto pela ESCALA mostra-
se inadequado à natureza e às atividades do MCTI, bem 
como ao desafio e aos objetivos de comunicação, em 
desconformidade com o item 12.2.1.2, "a", do Edital, o que 
demanda redução da nota atribuída à licitante neste 
Subquesito. 

O conceito "Acima de tudo, Brasil" de Estratégia de 
Comunicação Publicitária proposto pela ESCALA não 
vislumbra consistência argumentativa em defesa do 
conceito em decorrência de o mesmo ser inadequado, 
estando a proposta também em desconformidade com o 
item 12.2.1.2, "b", do Edital, o que demanda redução da 
nota atribuída à licitante neste Subquesito. 

O conceito "Acima de tudo, Brasil" de Estratégia de 
Comunicação Publicitária proposto pela ESCALA 
restringe as possibilidades de interpretações 
positivas para a comunicação publicitária do MCTI 

-4 
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com seus públicos, em desconformidade com o item 
12.2.1.2, "c", do Edital, o que demanda redução da nota 
atribuída à licitante neste Subquesito 

4. O conceito "Acima de tudo, Brasil" de Estratégia de 
Comunicação Publicitária proposto pela licitante ESCALA 
torna inexequível a Estratégia de Comunicação 
Publicitária, sob o prisma da legalidade e da vedação de 
promoção pessoal, ferindo o art. 37, §12  da Constituição 
Federal, caso o MCTI adote conceito de publicidade com 
tamanha semelhança ao slogan da campanha eleitoral de 
2018 do Presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual, bem 
como por deixar de atender o item 12.2.1.2, "f", do Edital, 
deve ser reduzida a nota atribuída à licitante neste 
Subquesito. 

5.Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente (CÁLIX) deve ser majorada. 

(ii.c) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Ideia Criativa 
(Subquesito 3): 

O conceito "Acima de tudo, Brasil" torna a Ideia Criativa 
carente de originalidade frente ao desafio de comunicação 
proposto, em desconformidade com o item 12.2.1.3, "e", 
do Edital, pois remete, diretamente, ao slogan utilizado na 
campanha eleitoral de 2018 pelo Presidente Jair 
Bolsonaro ("Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!") 
e, indiretamente, ao brado utilizado pelo grupo militar 
"Centelha Nativista" ("Brasil, acima de tudo"), o que enseja 
a necessária a reavaliação do Subquesito Ideia Criativa a 
fim de que seja atribuída a nota zero à licitante ESCALA 
no Subquesito Ideia Criativa, ou, ao menos, 
substancial redução da nota já conferida. 

As peças exemplificadas da agência ESCALA mostram-se 
inadequadas do ponto de vista técnico e ineficientes da 
perspectiva da campanha publicitária, ante as relevantes 
distorções da mensagem, na qual os beneficiários do 
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) fica relegado 
ao segundo plano, razão pela qual demanda-se redução 
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da nota atribuída à licitante neste Subquesito, caso não 
lhe seja atribuída nota zero em atenção ao requerimento 
anterior. 

A peça ng 1, "Filme", não se preocupa com e deixa de 
implementar mecanismos que a tornem includente, 
limitando seu alcance apenas àqueles que não possuem 
deficiências auditivas, e excluindo, de forma 
discriminatória, do público-alvo 10 milhões de brasileiros. 
Além disso, a mesma carece de menção - quando da 
locução - ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
bem como de menção visual ao Programa Nacional de 
Atividades Espaciais, fatores que somado, tornam 
imprescindível a reavaliação e a redução da nota atribuída 
à licitante ESCALA neste Subquesito. 

A forma como o "Spot" foi proposto implica a sub 
exploração do potencial de penetração do meio rádio, de 
modo a comprometer o alcance dos objetivos dispostos no 
briefing. Além disso, transmite-se em âmbito nacional 
mensagem infundada a qual configura promessa de difícil 
concretização, fatores que tornam necessária a 
reavaliação e a redução da nota atribuída a licitante 
ESCALA neste Subquesito. 

5.Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

(ii.d) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Estratégia de 
Mídia e Não Mídia (Subquesito 4): 

1 A proposta não apresentou estudo de público-alvo 
suficiente para fundamentar a adequação das mídias 
sugeridas, tendo apresentado, fora da indicação "público-
alvo", apenas alguns dados de hábitos de consumo dos 
targets, além de informações constantes do briefing, o que 
enseja necessária a reavaliação e redução da nota da 
licitante ESCALA neste Subquesito. 
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diferentes de aprofundamento, no caso da ESCALA 
(menos aprofundada) e CÁLIX (mais aprofundada), o que 
demanda minoração da nota atribuída à ESCALA e 
majoração da nota atribuída à Recorrente. 

No que diz respeito à "Praça", a licitante não esclarece o 
critério de escolha das cidades com veiculação de rádio, 
mobiliário urbano e banco 24 horas, havendo, portanto, 
uma deficiência no planejamento de mídia, especialmente 
considerando a hipótese de que seja necessário escolher 
regiões para veiculação de alguns meios, para os quais não 
há cobertura em todo o Brasil; sendo assim, faz-se 
necessária a reavaliação e a consequente redução da 
nota atribuída à licitante ESCALA neste Subquesito. 

No que diz respeito ao meio "Revista", a seleção mostra-se 
inadequada, considerando a pouca visibilidade atual em 
face do meio internet; igualmente inadequada é a escolha 
da licitante em destinar investimento na ordem de 4% da 
verba disponível para este meio que possui baixa 
penetração e ao alto custo. Assim, ante à ineficiência e à 
antieconomicidade da estratégia de mídia na escolha do 
meio "Revista", faz-se necessária a redução da nota 
atribuída à licitante neste Subquesito. 

S. Assim como o meio "Revista", o meio 'Jornal" também 
perfaz uma escolha ineficiente e antieconômica, tendo em 
vista a sua baixa penetração no público-alvo; a 
inadequação dessa escolha enseja a reavaliação e a 
redução da nota atribuída à licitante ESCALA neste 
Subquesito. 

6.Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

(ii.e) Capacidade de Atendimento (Quesito 2): 

1. Em atenção à isonomia e ao julgamento objetivo, e 
considerando que objetivamente a "lnfraestrutura" da 
CÁLIX é objetivamente melhor do que a da ESCALA, é 
necessária a majoração da nota da Recorrente neste 
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Subquesito 3 (Infraestrutura), sendo-lhe conferida nota 
máxima; subsidiariamente, é necessário, no mínimo, a 
redução da nota da licitante ESCALA neste Subquesito. 

2. Igualmente, em atenção à isonomia e ao julgamento 
objetivo, tendo em vista que a avaliação nos Subquesitos 4 
e 5, a saber "Sistemática de Atendimento" e "Informação de 
Marketing", encerram uma diferença de 0,7 pontos a mais 
para a licitante ESCALA, postula-se a reavaliação e a 
minoração da nota da licitante ESCALA nos referidos 
Subquesitos, ou a majoração da nota da Recorrente. 

(ii.JJ Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação (Quesito 4): 

O segundo relato apresentado pela licitante Escala - 

SEBRAE/RS: "Projeto Youtube" - deve ser integralmente 
desconsiderado, sendo-lhe atribuída nota zero, uma 
vez que o mesmo não descreve solução publicitária, 
conforme entendido, por unanimidade, no âmbito da 
Concorrência n 01/2021 do Ministério das 
Comunicações; 

O terceiro relato (empresa "Stihl") carece de 
autenticidade, e deve ser, consequentemente, 
desconsiderado e atribuído nota zero por desrespeito 
manifesto às regras editalícias. Subsidiariamente, caso 
assim não se entenda, faz-se forçoso que, no mínimo, a 
licitante seja penalizada com considerável desconto de 
nota em decorrência da violação às disposições editalícias. 

O primeiro relato (MEC) não satisfaz o critério avaliativo 
disposto na alínea "a" do subitem 12.4.2 do edital, vez que 
não apresentou ou sequer mencionou o desenvolvimento 
de planejamento estratégico pela licitante. 

(iii) Reduzir as pontuações atribuídas à Proposta Técnica apresentada pela 
DEBRITO, em razão de que: 

(iii.a) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Estratégia 
de Comunicação Publicitária (Subquesito 2): 

1. 0 Partido Temático da campanha da licitante DEBRITO, 
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apresentado em quatro parágrafos, é prolixo e limita-se a 
transmitir a mensagem de que o Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos da 
América promoverá o desenvolvimento econômico do 
Brasil, mormente do Maranhão. Confundem-se o Partido 
Temático e os objetivos estratégicos da campanha. O 
Partido Temático da campanha da licitante DEBRITO é, 
portanto, incompreensível e incognoscível para o leitor, o 
que demanda a redução da nota da licitante DEBRITO 
neste Subquesito; 

O Conceito da campanha da licitante DEBRITO transmite 
a mensagem de que o Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas é um pequeno feito, tão somente "um passo 
para os brasileiros" correlato a "um pequeno passo para o 
homem", enquanto o desenvolvimento econômico do 
Brasil, exclusivamente, é um grande feito, um "salto para 
o Brasil" correlato a "um grande salto para a humanidade". 
Assim, a licitante DEBRITO transmite uma mensagem que 
é diametralmente oposta e contrária àquela que se 
pretende transmitir, o que, portanto, demanda a redução 
da nota atribuída à licitante DEBRITO neste Subquesito; 

O Conceito da campanha ("Um passo para os brasileiros, 
um salto para o Brasil") concebe duas metáforas que não 
se contrapõem, pois, na verdade, têm o mesmo teor. 
Qualquer passo para os brasileiros também é um passo 
para o Brasil. Brasileiros e Brasil são, metaforicamente, 
são termos (signos) distintos com significantes distintos, 
mas que têm o mesmo significado. Sendo assim, o 
Conceito mostra-se inadequado à natureza e às 
atividades do MCTI, bem como ao desafio e aos objetivos 
de comunicação, em desconformidade com o item 
12.2.1.2, a, do Edital, o que demanda redução da nota 
atribuída à licitante DEBRITO neste Subquesito. 

Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

(iii.b) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Ideia 
Criativa (Subquesito 3): 
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O contexto visual da peça n.9  5, "DOOH Aeroporto Geral", 
da peça n 6, "Outdoor 9x3 m", e da peça ng 10, "DOOH 
Aeroporto São Luís" da licitante DEBRITO é inadequado 
porque, ainda que esteja no espaço sideral, a mulher e a 
criança retratadas na imagem não utilizam 
indumentárias (capacete e traje) adequadas para fazê-lo 
e não estão em um ambiente que permita a dispensa 
dessas indumentárias, como uma estação espacial, um 
foguete ou uma nave espacial. 

A parte n2  2 da peça n2  10, "DOOH Aeroporto São Luís", 
tem a legibilidade consideravelmente comprometida 
porque o texto se sobrepõe à imagem de modo tal que a 
fonte em branco na primeira linha do texto se confunde 
com a claridade da luz na foto utilizada e a fonte em 
laranja na última linha do texto se confunde com o tom de 
pele na foto utilizada. 

O texto da peça n2  4, "Anúncio jornal 29,7x52 cm", 
grafado na cor branca, também tem as condições de 
legibilidade abaladas em virtude do fato de que o 
tamanho e a cor da fonte se confundem facilmente com a 
imagem sobre a qual o texto repousa. 

Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

(iii.c) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Estratégia de 
Mídia e Não Mídia (Sub quesito 4): 

1. A avaliação do conhecimento do público-alvo como 
"bom" foi equivocada, tendo em vista que a licitante não 
realizou quaisquer estudos ou análises focados no 
público-alvo secundário, e limitou-se a realizar pesquisa 
de consumo de mídia em relação ao primário. Assim, a 
redução da nota conferida (92% da pontuação máxima) 
mostra-se devida. 
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edital, a qual indica que esta última deve ser apresentada 
primeiro. Como o não cumprimento do regramento 
editalício torna a estratégia da licitante confusa a redução 
da nota conferida (92% da pontuação máxima) mostra-
se devida. 

A licitante não realizou quaisquer simulações, assim, não 
é possível aferir se a proposta apresentada é eficiente no 
critério veiculação. Por se tratar de vício grave, a redução 
da nota conferida (92% da pontuação máxima) mostra-
se devida. 

A proposta da licitante não promove a economicidade e 
consequentemente não é eficiente, pois propõe a 
veiculação da campanha por meio de três veículos de 
baixíssima penetração. Fato que torna forçosa a redução 
da nota conferida (92% da pontuação máxima) mostra-
se devida. 

S. Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser maj orada. 

(iii.d) Capacidade de Atendimento (Quesito 2) - Clientes. 
Profissionais. Sistemática de Atendimento e Informações de 
Marketing (Sub quesitos 1. 2. 4 e 5): 

A avaliação feita com base nos mesmos critérios 
editalícios e sobre cartela de CLIENTES praticamente 
idêntica conferiu à licitante DEBRITO pontuação 16% 
superior, o que demanda redução da nota atribuída 
neste Subquesito, a fim de assegurar que o julgamento 
seja objetivo, conforme a lei que rege as licitações. 

A avaliação feita com base nos mesmos critérios 
editalícios e sobre LISTA DE PROFISSIONAIS 
praticamente idêntica levou ao desconto de apenas 7,1%, 
por esta Subcomissão Técnica, enquanto que a avaliação 
feita pelo Ministério das Comunicações ensejou desconto 
ria ') 0/-. n ri ii a ri rim-. n n ri .-. rarIii r n gim nnt.. n4-riln. . (ri n 
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A avaliação feita com base nos mesmos critérios 
editalícios e sobre material de SISTEMÁTICA DE 
ATENDIMENTO exatamente idêntico levou ao desconto 
de apenas 10% por esta Subcomissão Técnica, em que 
pese o desconto de 50% na licitação do Ministério das 
Comunicações acompanhado da justificativa de ter-se 
atendido apenas parcialmente o Subquesito, o que 
demanda redução da nota atribuída à licitante DEBRITO 
neste Subquesito, a fim de assegurar que o julgamento 
seja objetivo, conforme a lei que rege as licitações. 

A avaliação feita com base nos mesmos critérios 
editalícios e sobre INFORMAÇÕES DE MARKETING 
exatamente idênticas levou ao desconto de apenas 8% 
por esta Subcomissão Técnica, em contraste com o 
desconto de 33,33% da nota da licitante na avaliação feita 
pelo Ministério das Comunicações, e da justificativa de 
que o material apresentado atendeu apenas parcialmente 
os atributos exigidos, o que demanda redução da nota 
atribuída à licitante DEBRITO neste Subquesito, a fim de 
assegurar que o julgamento seja objetivo, conforme a lei. 

S. Pelos motivos expostos neste recurso, por questão de 
isonomia, a pontuação atribuída ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília (DF), 11 de março de 2022. 

CÁLIX COMUNI AÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. 
Assinado por Nilton Pereira dos Santos 
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1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal 

Nome: 	CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 
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051 	1 	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 	1 	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

2247 	1 	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2003 	1 	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR 
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Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

LII DECISÃO SINGULAR 	 []DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
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Data 

NÃO 	_f/ 	____________________ 	NÃO 	-_/-_/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2 	Exigência 	 3 Exigência 	 4 	Exigência 	5 	Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 0L::II 
LIProcesso indeferido. Publique-se. 

Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 	 - 2 	Exigência 	 31  Exigência 	 41  Exigência 	51  Exigência 

LIIProcesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 LII 	11111 	LI 	1111 
LIProcesso indeferido. Publique-se. 

/ 	/  
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 
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A 	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
A 	 DISTRITO FEDERAL 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

21/061.337-8 DFN21 76597598 06/05/2021 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome Data Assinatura 

579.599.861-34 MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 	ib 
Selo Ouro - Certificado Digital 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 

MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, empresário, casado sob regime 
comunhão parcial de bens, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 24/10/1972, 
portador da Carteira de Identidade 1.233.025 SSPDF expedida em 12.07.2007 e CPF 
n°. 579.599.861-34, filho de Afonso de Souza Nogueira Lopes e Marli AntOnia de 
Oliveira Lopes, residente e domiciliado à SOS 104, Bloco G, Apt. 505, Asa Sul, 
Brasília/DF, CEP: 70.343-070. 

Único sócio da empresa denominada "CÁLIX SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA", 
devidamente registrada na JCDF, sob n° 5320239136-5, em 11/09/2003, inscrita no 
CNPJ sob n°05.893.556/0001-78 com sede no SHIS 01 09/11, Bloco L, Salas 105 e 
106, Edifício Dona Marta XIX, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.625-125; filial n° 01: 
situada na Avenida João Cabral de MeIlo Neto 850, Bloco 2, Salas 1105 e 1106, Edifício 
CEO - Corporate Executive Offices, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-
057, devidamente registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, sob NIRE n° 
339.0102940-5, inscrita no CNPJ n° 05.893.556/0002-59, RESOLVE alterar e 
consolidar o seu contrato social e o fazem mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ADMISSÃO DE SÓCIO 
Admite-se na sociedade a sócia Pessoa Jurídica: 

TMOL - TECNOLOGIA E MARKETING OVER LIMITE EIRELI, estabelecida à SHIS 01 09/11, 
Bloco L, Sala 106, Parte B, Edifício Dona Marta XIX, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71 .625-125, 
inscrita no CNPJ n° 30.193.631/0001-35 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob 
NIRE n° 5360028063-6 em 13/04/2018, representada por sua Titular TATIANA CARDOSO DE 
SOUZA LOPES, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
natural de Brasília/DF, nascida em 05/04/1 984, portadora da CNH n°02356497991 DETRAN/DF 
expedida em 05/07/2017 e do CPF n°002.227.671-89, filha de Nivaldo Pereira de Souza e Maria 
de Fátima Cardoso de Souza, residente e domiciliada à SOB 01, Bloco B, Apt. 402, Guara 1, 
Brasília/DF, CEP: 71 .009-015 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
O capital social que é de R$ 1 .000.000,00 (um milhão reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) 
de quotas, totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica neste ato aumentado para 
R$ 2.487,000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil reais) divididos em 2.487.000 
(dois milhões, quatrocentas e oitenta e sete mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, sendo o aumento 
de R$ 1 .487.000,00 (um milhão, quatrocentas e oitenta e sete mil reais), valor este conforme 
previsão de AFAC (Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital) de acordo com Balanço 
Patrimonial devidamente registrado na JUCIS/DF em 31/12/2020, totalmente integralizados 
pelos sócios da seguinte forma: 

O sócio MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES já qualificado no preambulo deste instrumento, 
integraliza o valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) divididos em 99.000 (noventa 
e nove mil) quotas. 

A sócia Pessoa Jurídica TMOL - TECNOLOGIA E MARKETING OVER LIMITE EIRELI 
representada por sua titular TATIANA CARDOSO DE SOUZA, já qualificada no preambulo 
deste instrumento, integraliza neste ato o valor de R$ 1 .388.000,00 (um milhão, trezentos e 
oitenta e oito mil reais) divididos em 1.388.000 (um milhão trezentas e oitenta e oito) quotas. 
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Em virtude das alterações contidas na cláusula segunda deste instrumento, o capital social fica 
assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS Quotas % R$ 
MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 1.099.000 45% R$ 1.099.000,00 
TMOL — TEC. E MARK. OVER LIM. EIRELI 1.388.000 55% R$ 1.388.000,00 

TOTAL 2.487.000 100% R$ 2.487.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DE PREFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do (a) sócio (a), a quem fica assegurado (a), em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, com assinatura das 
sócias cedentes e adquirentes, se realizada a cessão delas, mediante alteração contratual. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

As demais cláusulas não alteradas em virtude do presente instrumento são mantidas e 
consolidadas adiante 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL 
A sociedade limitada tem o nome empresarial de "CÁLIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 
LTDA" e nome fantasia: "CALICE PROPAGANDA", com sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL E FILIAL 
A sociedade tem sua sede localizada à SHIS QI 09/11, Bloco L, Salas 105 e 106, Edifício Dona 
Marta XIX, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.625-125. 

Filial n° 01: inscrita no CNPJ n° 05.893.556/0002-59, NIRE n° 339.0102940-5, situada na 
Avenida João Cabral de MelIo Neto 850, Bloco 2, Salas 1105 e 1106, Edifício CEO - Corporate 
Executive Offices, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-057. 

Parágrafo Único: O capital social da filial n° 01 destacado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL 
A sociedade tem como objetivo: Prestação de serviços de agência de publicidade considerando 
o conjunto de atividade realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo planejamento, 
conceituação, concepção, criação interna e supervisão de execução externa, intermediação e 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação e mídia online. 

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A empresa iniciou suas atividades em 13/08/2003 e o prazo de duração é indeterminado. 

Parágrafo Único: O exercício social bem como o exercício financeiro coincide com o exercício 
fiscal, devendo assim o balanço geral da sociedade ser levantado em 31 de dezembro de cada 
ano. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 2.487.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil reais) 
divididos em 2.487.000 (dois milhões, quatrocentas e oitenta e sete mil) quotas de valor nominal 
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de R$ 1,00 (um real) cada uma, valor este conforme previsão de AFAC (Adiantamento para 
Futuro de Aumento de Capital) de acordo com Balanço Patrimonial devidamente registrado na 
JUCIS/DF em 31/12/2020, fica distribuídos entre os sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS Quotas % R$ 
MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 1.099.000 45% R$ 1.099.000,00 
TMOL - TEC. E MARK. OVER LIM. EIRELI 1.388.000 55% R$ 1.388.000,00 

TOTAL 2.487.000 100% R$ 2.487.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - DE PREFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do (a) sócio (a), a quem fica assegurado (a), em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, com assinatura das 
sócias cedentes e adquirentes, se realizada a cessão delas, mediante alteração contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR 
A administração da sociedade cabe ao sócio: 

MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, empresário, casado sob regime comunhão 
parcial de bens, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 24.10,1972, portador da Carteira de 
Identidade 1.233.025 SSPDF expedida em 12.07.2007 e CPF n°. 579.599.861 -34, filho de Afonso 
de Souza Nogueira Lopes e Marli Antônia de Oliveira Lopes, residente e domiciliado à SQS 104, 
BLOCO G, APARTAMENTO 505, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.343-070. 

Com os poderes e atribuições de assinar, representar a pessoa jurídica isoladamente, autorizado 
o uso do nome empresarial diante de instituições financeiras, movimentar contas bancárias, 
diante de órgãos públicos, federais, estaduais e municipais e Governo do Distrito Federal, admitir 
ou demitir empregados e tomar decisões ligadas à administração e a gestão dos negócios, 
vedado a utilização do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social. 
Fica autorizado neste ato, o administrador assumir obrigações, adquirir, vender, alienar ou 
comprar, bens móveis e imóveis em nome da empresa. 

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO 
O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial, demonstração do resultado de exercício onde definirá o lucro do período, cabendo 
aos sócios a retirada de lucros ou a responsabilidade pelas perdas apuradas nos demonstrativos 
contábeis na proporção de suas quotas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO DAS CONTAS 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, até 30 de abril, os sócios deliberarão 
sobre as contas, e, se necessário, designarão administrador (es). 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONDIÇÃO DO LUCRO 
O lucro apurado no final de cada período será determinado de acordo com as normas, padrões 
de contabilidade e procedimentos determinados pela lei 10.406/2002, bem como as normas 
brasileiras de contabilidade as técnicas definidas pelo CPC (Comitê de pronunciamentos 
contábeis), as normas de tributações definidas pela Receita Federal do Brasil, para fins 
determinação do imposto de renda de Pessoa Jurídica. 

Parágrafo Único: O lucro apurado definido nas condições da cláusula acima será distribuído 
aos sócios da sociedade em função do entendimento e acordo formalizado entre as partes deste 
contrato, e na ausência deste será em função do percentual de propriedade das quotas do capital 
social supracitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO 
O sócio poderá a qualquer tempo designar administradores não sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ABERTURA DE FILIAL 
A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRÓ-LABORE 
Os sócios podem fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INTERDIÇÃO E DO FALECIMENTO 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuando suas 
atividades com os herdeiros, ficando acordado que se os herdeiros, sucessores e o incapaz. Na 
hipótese de não existir o interesse dos sócios remanescentes ou dos sucessores, herdeiros ou 
incapaz a sociedade se dissolverá devendo assim ser levantado o valor de seus haveres que 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se dissolverá em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DO FORO 
Fica eleito o foro de Brasília/DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

E por estar de pleno acordo, firma o presente instrumento em 01 
(uma) única via, arquivando-se na Junta Comercial do Distrito Federal, de acordo com a 
legislação em vigor. 

Brasília/DF, 06 de Maio de 2021. 

MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 

TMOL - TECNOLOGIA E MARKETING OVER LIMITE EIRELI 
Representada por sua Titular 

TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES 
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4 	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
LI 	 DISTRITO FEDERAL 

Registro Digital 

Documento Principal 

[identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

21/061.337-8 DFN21 76597598 06/05/202 1 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome Data Assinatura 

579.599.861-34 MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 	ib 
Selo Ouro - certificado Digital 

002.227.671-89 	1  TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES 	 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 vb 
Selo Ouro - certificado Digital 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
k Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certilico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, de CNPJ 
05.893.556/0001-78 e protocolado sob o número 21/061.337-8 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 1684837. em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Tatiany 
Campos Máximo. 
Certifica o registro. o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisdf.gov.br/Portal/pages/  
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. 

C,in,i de Prnr'ec,u 

Assinante(s) 
CPF 	 Nome 	 Data Assinatura 
579.599.861-34 	MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 	 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 

Selo Ouro - Certificado Digital 

Documento Princinal 

Assinante(s) 
CPF 	 Nome 	 Data Assinatura 
579.599.861-34 	MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 	 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital 

002.227.671-89 	TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES 	 06/05/2021 

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 

Selo Ouro - Certificado Digital 

Documento assinado eletrônicamente por Tatiany Campos Máximo, Servidor(a) Público(a), em 
/ 	s 	07/05/2021, às 08:05. 

SRM 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 21/061.337-8. 

tE 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
DISTRITO FEDERAL 

Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF 	 Nome 

702.261.211-00 	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO 

N 1 vkb 

Brasília, sexta-feira, 07 de maio de 2021 
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Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http:f/jucis.df.gov.br  e informe n° do protocolo 21/061.337-8 e o código de segurança TZIa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. 
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SUSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO bastante que 
faz \TIANA CARDOSO DE SOUZA, na forma abaixo: 

SAIBAM Nquantos este público instrumento de 
substabelecimento virem que aos dezesseis dias &Nê de àbril do 	ano de dois mil e dezenove 
(16/04/2019), nesta cidade de Brasilia, Capital da Repú6fferativa do Brasil, perante mim 
Escrevente, compareceu como oulorgante; TATIANA CARDOSO DE SOUZA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação n° 02356497991 DETRAN/DF, na qual 
consta a ci n° FP317127 DPF/DF e inscrita no CPF/MF sob n° 002.227.671-89, residente e 
domiciliada na SQS 104, Bloco G, Apartamento 505, Asa Sul, nesta Capital; reconhecida e 
identificada como a própria, por mim, do que dou fé. E por ela me foi dito quê, por este instrumento 
público substabelece com reserva de iguais poderes na pessoa de: NILTON. PEREIRA DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, assistente financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 
04303999610 DETRAN/DF, na qual consta a Cl n° 5375887 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob n° 
024.839.101-14, residente e domiciliado na QR 301, Conjunto 07, Lote 01/06, Bloco B, Apartamento 
1301, Samambaia Sul, nesta Capital (dadõs fornecidos por declaração); somente os seguintes 
poderes: 1-) representar a empresa Outorgante perante os Órgãos Públicos, Administrativos, 
Autárquicos e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, GDF, seus 
Departamentos, Administrações e Secretarias, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito público ou 
privado, Junta Comercial DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Ministérios, Delegacia Regional do 
Trabalho, DOT - Delegacia de Obrigações Tributárias, Sindicatos, Comércio e Industria, 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, INSS, Receita Federal do Brasil, SERASA S.A, Autoridade 
Certificadora no âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC) 'e a ICP-Brasil e onde mais com esta se 
apresentar e for necessário, podendo: requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar 
e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, alvarás diversos e 
demais autorizações; solicitar, emitir e retirar certificado digital; fazer levantamento de situação fiscal, 
cadastramento de senha e procuração eletrônica, validação da solicitação do Certificado Digital, 
como responsável pelo uso do referido certificado, apresentar declarações de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica, requerer e dar entrada em pa'rceiaméÁtos; abrir, acompanhar e dar andamento a 
processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber 
importâncias, seja a que título for, dar e aceitar recibos e quitaçôes, comprar e vender mercadorias 
do ramo da empresa; ii-) admitir e/ou demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de 
Trabalho, fixar ordenados e atribuições, promover e efetuar alterações e/ou anotações em Carteiras 
de Trabalho, nomear prepostos 'junto à Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho e/ou Vara do Trabalho; III-) assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de prestação 
de serviço, ajustar cláusulas e condições; IV-) participar de concorrências públicas e/ou particulares, 
licitações, tomadas de preços, pregões, cartas-convite, retirar Editais, participar de aberturas de 
licitações, dar lances, acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarações e 
informações; V-) constituir Advogados com os poderes da cláusula Ad Judicia e os mais necessários 
perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em juizo ou fora dele; Vi-) DETRAN, CONTRAN, DER, 
DNER, DNIT, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE 
VEÍCULOS, SECRETARIA DE FAZENDA, CPE, DFTRANS, POLICIA RODOVIÁRIA, CIVIL e 
MILITAR, podendo, requerer, alegar e assinar o que for precio, juntar, apresentar e retirar 
documentos, requerer e retirar 21  via de documentos de veículos em nome da empresa, inclusive 
CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, nada consta de 
multas, prontuários, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, 
requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas em 
barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de 
multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar 
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baixa da alienaçã.o fiduciária, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberar veículos do 
Depósito de Veículos Apreendidos se necessário for, dirigir e autorizar terceiros a dirigir veículos por 
todo Território Nacional, comunicar acidentes, tomar ciência de laudos periciais; que lhe foram 
conferidos por CALIX PROPAGANDA/ LTDA, na Procuração, lavrada ás fls. 158/159, do livro 
6672-P, nestas Notas, em data de 4/0112019, que fica fazendo parte integrante do presente 
mandato. Declara a Outorgante sob re onsabilidade civil e penàl, que não ocorreram quaisquer das 
causas de extinção do mandato or substabelecido, tratadas no artigo 682, do Código Civil 
Brasileiro. Sendo vedado o subst elecin.io Os nomes e dados do procurador e os 
elementos relativos ao objeto do F res e instruè'no foram fornecidos e conferidos pela 
outorgante, que por ele se resp n a iliza. Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei n° 
10.406 de 10/01/2002. (ai.) TATIA CARDOSO DE 	UZA. NADA MAIS. Era somente o 
que se' continha em dito ato no rial, de onde be e fielmente fiz extrair a presente 
CERTIDÃO, à qual me reporto e d 	é. Dada e p sada nesta cidade de Brasília - DF em 
02 de setembro de 2021, Eu, 	u screvo, dou fé e assino. 

-. 	 / 

Selo TJDFT202100I 1024823ADVL 
ConCuite o seio em www.tjdftjus.br  
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bastante que faz CALIX ROPAGANDA LTDA na 

SAIBA1 quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO 
virem que aos quatorze dias do mês de janeiro do no de dois mil e dezenove (14101/2019), nesta cidade de 
Brasilia, Capital da República Federativa do Brasil, pêante mim Escrevente, compareceram como outorgantes, 
CALIX ROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob ? 05.893.55610001-78, estabelecida no , nesta Capital; 
neste ato representada por seu(s) sócio(s) MARCELL DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, declara-se casado, 

3.0 empresário, portador da. Cédula de Identidade n° i .2'25 SESPDSIDF e inscrito no CPFIMF sob n° 
579.599.861-34, residente e domiciliado na SQS 104, Bo G, Apartamento 505, Asa Sul, nesta Capital; 
reconhecidos e identificados como os próprios, de que tratô>çija  capacidade jurídica reconheço e dou fé. E. 
por eles me foi dito que, por este instrumento público norni,an e constituem seu bastante procurador, 
TATIANA CARDOSO DE SOUZA, brasileiro, casado, empresaria; 

 -
poctadofa Passaporte n° FP317127 

DPF/DF e inscrito no CPF/MF sob n° 002.227.671-89, residente e domiciliado na SQS 104, Bloco G, 
Apartamento 505, Asa Sul, nesta Capital; (dados fornecidos por declaração) a quem confere especiais poderes 
para praticar os seguintes atos: A-) representar a empresa Outorgante perante os Órgãos Públicos, 
Administrativos, Autárquicos e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, GDF, 
seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Pessoas Flsicas e Jurídicas, de direito público ou privado, 
Junta Comercial DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Sociedade de 
Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, DOT - Delegacia de 
Obrigações Tributárias, Sindicatos, Comércio e Industria, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, INSS, 
Receita Federal do Brasil, SERASA S.A, Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC) e a 
ICP-Brasil e onde mais com esta se apresentar e for necessário, podendo: requerer, alegar e assinar o que for 
preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, 
alvarás diversos e demais autorizações; solicitar, emitir e retirar certificado digital; fazer levantamento de 
situação fiscal, cadastramento de senha e procuração eletrônica, validação da solicitação do Certificado Digital, 
como responsável pelo uso do referido certificado, apresentar declarações de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica, requerer e dar entrada em parcelamentos: abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir 
vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber importâncias, seja a que tItulo for, 
dar e aceitar recibos e quitações, comprar e vender mercadorias do ramo da empresa; B-) Bancos e 
Estabelecimentos de Créditos em geral, inclusive , assinar documentos fiscais e faturas, promover e efetuar 
endossos e avais em tltulos para descontos bancários, assinar borderõ, abrir, movimentar e/ou liquidar contas 
correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos e retiradas, 
solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou 
contestar saldos, preencher e assinar fichas, formulários, cadastros, termos e requerimentos, solicitar, receber 
e/ou cancelar cartões magnético e/ou de créditos, cadastrar e/ou atualizar senhas, cadastrar, recadastrar, 
suspender e/ou cancelar o que necessário for, promover quaisquer movimentações bancárias, inclusive via 
Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de válores e títulos 
mobiliários, subscrever ações, promover e efetuar pagamentos e/ou parcelamentos de débitos em nome dos 
outorgantes, promover e efetuar parcelamento de débitos, ajustar valores, prazos, cláusulas e condições; C-) 
admitir e/ou demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e 
atribuições, promover e efetuar alterações e/ou anótações em Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto à 
Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e/ou Vara do Trabalho; D-) assinar contratos, 
distratos e aditivos contratuais de prestação de serviço, ajustar cláusulas e condições; E-) participar de 
concorrências públicas e/ou particulares, licitações, tomadas de preços, pregões, cartas-convite, retirar Editais, 
participar de aberturas de licitações, dar lances, acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar 
declarações e informações; F-) constituir Advogados com os poderes da cláusula Ad Judicia e os mais 
necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em juizo ou fora dele; G-) DETRAN, CONTRAN, 
DEF, DNER, DNIT, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS, 
SECRETARIA DE FAZENDA, CPE, DFTRANS, POLICIA RODOVIÁRIA, CIVIL é MILITAR, podendo, requerer, 
alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer e retirar 20 via de 
documentos de veículos em nome da empresa, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão 
negativa de roubos e furtos, nada consta de multas, prontuários, pagar taxas e emolumentos necessários, 
requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer 
anistia de multas ocorridas em barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar 
parcelamentos de multas e/ou IPVAs, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e 
efetuar baixa da alienação fiduciária, promover emplacamentos, licenciamentos, vistorias, liberar veículos do 
Depósito de VeÍculos Apreendidos se necessário for, dirigir e autorizar terceiros a dirigir veículos por todo 
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Território Nacional, comunicar acidentes, tomar ciência de laudos periciais; enfim, praticar os demais atos 
necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de 
poderes. O(s) nome(s) e dados do procurador e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento 
foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pelos outorgantes, que por eles e responsabiliza(m). Dispensadas as 
testemunhas nos termos da Lei o° 10.406 de 10/01/2002.(a.a.) MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 
ANOTAÇÃO DE RETIFICAÇÃO: Certifico e dou fé que, tendo em visw a ocos eta.sLe erro material, onde se 
lé, CALIX ROPAGANDA LTDA', leia-se CALIX PROPAGANDA LTJA7trasFlia/DF, 1104/2019. Eu, Wigor 
Alves Duràes Gomes Carvalho, Escrevente Notarial, fiz a presente ndt$âo. Eu, EdimarLuizJa Silva, Tabelião 
Substituto, subscrevo, dou fé e assino. SLJBSTABELECIM(rO: Certifico que, p presente foi 
SUBSTABELECIDA COM RESERVA DE PODERES, às fis. 0691140, do Livro 6746-P, nestas Notas, aos 
16104/2019, em favor de NILTON PEREIRA DOS SANTOS. EiÁj'Wigor Alves Durães .omes Carvalho, 
Escrevente Notarial, fiz a presente anotação, dou fé e assino. NAD/ 1I'S Era somentep-que se continha em 
dito ato notarial, de onde bem e fielmente fiz extrair a presente CETIAO)qti& 1ëporto e dou fé. Dada e 
passada nesta cidade de BrasIlia - DF em 02 de setembro de 202J1, Eu, 	a subscrevo, dou fé e 
assino. 

~E1 . a'. 
Selo TJDFT2021001 10248081MJK 
Consulte o selo em www tjdft jus br 
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