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

Ref.: Concorrência Pública n2  01/202 1 
Processo Administrativo n2  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@calixpropaganda.com.br  em face da 
nova ordem de classificação das concorrentes e reabertura do 
prazo recursal, vem, respeitosamente, por intermédio de seu 
representante legal, à presença de Vossa Senhoria, reapresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

nos termos do item 22.1 do Edital, do artigo 11, § 42, 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. 

1. SÍNTESE FÁTICA. 

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 
06/04/2022, dentro, portanto, do prazo previsto por esta Comissão Especial de 
Licitação, conforme o Comunicado 111.2  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 n° 01/2021 (Processo 

1 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. [...] §4 
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 III: "Conforme consta no aviso de retificação do resultado 
final da análise das propostas técnicas, houve a revisão das informações constantes na planilha 
geral de análise das propostas técnicas o que culminou com as alterações na ordem 
classificatória, no que tange a proposta técnica, no âmbito deste certame. Desta forma, houve a 
necessidade de nova abertura de prazos recursais, conforme discriminado abaixo: 1. Prazo para 
interposição de recurso: 3 1/03/2022 a 06/04/2022; [ ... ]." 

r 	" 
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Administrativo n2  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 ng 01/2021 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 ng 2, com aqueles constantes dos Invólucros n2  1 (via não identificada do 
Plano de Comunicação Publicitária), as notas de cada licitante foram lançadas na 
planilha geral. 

A planilha apresentada pela CEL, à época, e publicada no Diário 
Oficial da União em 02/03/2022, indicava esta concorrente como sendo a 32 
colocada no certame. No entanto, após os recursos e contrarrazões apresentados 
pelos licitantes, foi publicado Aviso de Retificação do Resultado das Propostas 
Técnicas, retificando a ordem classificatória. A nova classificação foi sintetizada na 
planilha abaixo: 

DEBRITO PROPAGANDA LTDA 94,57 [1] CLASSIFICADA 

ESCALA COMUNICAÇÃO E MARKETING 91,10 CLASSIFICADA LTDA 

BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA 87,54 CLASSIFICADA 

CÁLIx COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 84,53 CLASSIFICADA 
LTDA 

FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 80,20 CLASSIFICADA 
7 // 
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1,2W3 DIGITAL LTDA (MORINGA) 77,73 [6] CLASSIFICADA 

PROPAGANDA DESIGUAL LTDA 72,17 DESCLASSIFICADA 

1 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 71,57 DESCLASSIFICADA 

Empre  

. 

23,46 13,77 
1 

65,87 DEBRITO PROPAGANDA LTDA 9,74 18,90 

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

BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDA 
8,90 18,27 22,50 10,17 59,84 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 8,60 16,77 19,73 12,13 57,23 
LTDA 

FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 8,33 15,47 18,97 12,43 55,20 

L2W3DIGITAL LTDA (MORINGA) 
9,10 15,20 17,53 11,60 53,43 

PROPAGANDA DESIGUAL LTDA 8,27 12,10 18,50 12,30 51,17 

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

DEBRITO PROPAGANDA 
LTDA 

3,0 
' 

6,5 2,0 2,6 4,6 5,0 5,0 

ESCALA COMUNICAÇÃO 
E MARKETING LTDA 

3,0 
' 

6,0 1,9 2,5 4,6 4,8 5,0 

BINDER- FC 
COMUNICAÇÃO LTDA 

3,0 6,3 2,0 2,2 4,2 5,0 5,0 

CÁLIX COMUNICAÇÃO E 
PROPAGANDA LTDA ' 

O 6,2 
' 

1,8 2,2 4,2 4,9 5,0 



QUESITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. Plano de Comunicação Publicitária 
70 [Invólucro 1] 

1. Raciocínio Básico 10 

SUBQUESITOS Estratégia de 
20 Comunicação Publicitária 

Ideia Criativa 25 
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FIELDS COMUNICAÇÃO 2,8 4,5 1,4 2,5 4,3 4,5 5,0 LTDA 

1,2W3 DIGITAL LTDA 3,0 4,8 1,8 2,3 3,7 4,2 4,5 (MORINGA) 

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

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

Face à superveniente alteração da classificação final das 
concorrentes, esta licitante vem reapresentar seu recurso, este último, 
devidamente adequado ao novo resultado final, devendo o primeiro ser 
desconsiderado, conforme os argumentos a seguir expostos 

Segundo o subitem 11.1 do Edital, as Propostas Técnicas a serem 
apresentadas pelas licitantes devem ser estruturadas em observância a 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) 
lnfraestrutura, (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. 

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: 



cá L  ix 
propaganda 

IV. Estratégia de Mídia e 15 Não Mídia 

2. Capacidade de Atendimento 20 [Invólucro 3] 

I. Clientes 3 

li. Profissionais 7 

SUBQUESITOS III. Infraestrutura 2 

IV. Sistemática de 3 Atendimento 

V. Informação de Marketing 5 

3. Repertório 5 [Invólucro 31 

4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
[Invólucro 31 

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. O apontamento de 
correções que se fazem necessárias não implica dizer que esta licitante intenta 
assumir o papel da Subcomissão Técnica de entidade julgadora das propostas, mas 
consiste, única e exclusivamente, no cumprimento do dever que todas as licitantes 
possuem de corroborar para que o certame enseje a contratação da proposta mais 
vantajosa à Administração e mais benéfica a toda a sociedade. 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 BINDER + 
FC COMUNICAÇÃO LTDA, 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 
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Subquesitos constantes do Quesito 1 do subitem 12.2.1 do Edital como critério de 
pontuação, conforme será objetivamente demonstrado. 

Igualmente certo é o fato de que a proposta da licitante BINDER 
+ FC COMUNICAÇÃO LTDA recebeu pontuação desproporcional em relação às 
justificativas apresentadas e em comparação com a pontuação conferida às demais. 
Além disso, sua proposta incorre em erro conceitual grave, advindo provavelmente 
de um entendimento equivocado do teor do briefing, resultando em problemas na 
mensagem a ser transmitida à população. Ademais, muitas das peças da licitante são 
marcadas por falhas técnicas na proporção de algumas imagens, o que não apenas 
prejudica a campanha publicitária como atesta a baixa qualidade técnica da 
proposta. 

Além disso, é seguro afirmar que a licitante ESCALA apresentou 
Relato inválido (Quesito 4), à luz dos critérios dispostos no instrumento 
convocatório do presente certame, de modo que faz-se necessário o desconto de 
pontuação, que ainda 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. 

Em relação à proposta da licitante DEBRITO, a mesma adotou 
conceito problemático, vez que transmite a ideia de que o Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas é um pequeno feito, e não uma grande oportunidade de avanço e 
crescimento. Ademais, existem diversas falhas técnicas no conceito visual de 
inúmeras peças, pois se propõe a construir imagens irreais e sem sentido. 

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

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. 

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

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 BINDER, 
ESCALA e DEBRITO auferiram pontuação superior à que 
seria respectivamente devida conforme o Edital. 

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

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

IL1. FUNDA MENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM EDEMANDAM O AUMENTO DA 
PONTUAÇÃO DA RECORRENTE NO QUESITO 'PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA " 

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 (1) 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. 

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 
de Comunicação 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. 
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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 briefin,q 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: 

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. 

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. 
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28. 	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. 

	

29. 	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. 

	

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

	

31. 	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 ser amplamente exequível nas 
peças criadas para a campanha proposta pela Recorrente, motivo pelo qual pleiteia-
se a maj oração da nota que lhe foi atribuída nesses subquesitos. 

11.1.2. DA REAVALIAÇÃO DO SUBQUESITO 4 - "ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO 
MÍDIA". VIOLAÇÃO DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DO JULGAMENTO 
OBJETIVO. 

	

32. 	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 à Recorrente e às duas primeiras classificadas no certame,. 
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15 	100% 

Excelente adequaçío com as ações sugeridas. 
DeBrito 1377 92% Consistente tecnicamente, bom conhecimento do público-alvo. Otima 

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

Escala 1313 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. 

Calix 12,13 81% Boa consistência técnica. 
Razoável conhecimento do público. 
Bom grau de eficiência na utilização da verba. 

	

33. 	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). 

	

34. 	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. 

	

35. 	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. 

	

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

	

37. 	Neste sentido, vejamos o seguinte quadro comparativo. 



Algumas conclusões devem ser extraídas dessa análise 
comparativa. 
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LT-r9 trTão Critério_ 
Excelente 	Adequação com as ações sugeridas. 
Consistente tecn camente. DeBrito Bom Conhecimento do público-alvo. 
ótima Proposta de uso dos meios próprios com bom grau de eficiência. 

Nota 13,77  
Boa Adequação com as ações sugeridas. 
Consistente tecn camente. Escaa 1 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. 

1 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". 

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

4 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 
destinada à CÁLIX, não há menção esDecífica para os meios próprios, sendo o 
critério avaliado de forma geral como "bom grau de eficiência na utilização da 
verba". 
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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 
justificativas subjetivas. 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, de uma perspectiva objetiva 
sobre as justificativas exaradas, 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. 

Sendo assim, conforme exposto acima, entende-se que a nota da 
Recorrente merece revisão para que seja amplamente majorada, por seus próprios 
fundamentos, bem como comparativamente com as notas e justificativas atribuídas 
às demais licitantes. 

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 maj oração das notas atribuídas 
à Recorrente. 
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11.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM E DEMANDAM A REDUÇÃO DA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA À AGÊNCIA "BINDER' BEM COMO A MAJORAÇÃO DA 
NOTA DA RECORRENTE. 

11.2.1. DA REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA "BINDER" NO QUESITO 
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, BEM COMO MAJORAÇÃO DA NOTA 
DA RECORRENTE ANTE A MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS 
NOTAS E AS JUSTIFICATIVAS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA. 

Ao Plano de Comunicação Publicitária (quesito 1) da licitante 
BINDER, quando avaliado pela Subcomissão Técnica, foram atribuídos 59,84 
pontos, sendo 8,90 de um total de 10 pontos para o subquesito Raciocínio Básico, 
18,27 de um total de 20 pontos para o subquesito Estratégia de Comunicação 
Publicitária, 22,50 de um total de 25 pontos para o subquesito Ideia Criativa e 10,17 
de um total de 15 pontos para o subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia. 
Grandezas excessivamente altas quando consideradas as justificativas da 
Subcomissão e quando comparadas com a pontuação conferida às demais 
concorrentes. 

Em análise das planilhas de julgamento, é perceptível que as 
gradações dos critérios utilizados pela Subcomissão Técnica em suas avaliações 
foram (do melhor para o pior): excelente: ótimo: bom: consistente: razoável: 
regular. Ou seja, embora as justificativas sejam pautadas em percepções subjetivas, 
é notável o esforço da Subcomissão Técnica em "objetivar" o julgamento, utilizando 
gradações idênticas para avaliar as diferentes propostas. No entanto, é preciso que 
a atribuição de notas guarde coerência com as gradações utilizadas, sob pena de se 
"adjetivar" positivamente uma proposta, porém, pontuá-la de forma "negativa", o 
que indicaria uma contradição na avaliação, ou desproporcional com relação aos 
demais, o que indica uma quebra na isonomia do julgamento. 

Com base no esquadro acima, passa-se à análise da pontuação e 
justificativas atribuídas à proposta da licitante BINDER, ora classificada em 3 
colocação, após retificação. 

11.2.1.1) Da necessidade de redução da nota conferida à licitante no 
subquesito Estratégia de Comunicação Publicitária. 

No subquesito Estratégia de Comunicação Publicitária, por 
exemplo, a licitante alcançou nota equivalente a 91,35% da pontuação máxima 
apesar de os elementos avaliados terem sido em sua maioria considerados apenas 
"razoável": 

r 

1. 



o 

ca[ix 
propaganda 

(1) Excelente adequação do partido temático e conceito, (2) 
argumentação consistente na defesa do partido, com (3) 
razoável possibilidade de interpretação. (4) razoável 
consistência técnica. (5) razoável articulação de conhecimento 
e proposta exequível. 

Consideradas as gradações utilizadas pela Subcomissão Técnica 
em suas justificativas (a saber, da maior para a menor: excelente: ótimo: bom: 
consistente: razoável: regular), não se mostra lógico e é manifestamente 
desproporcional que uma proposta avaliada em três de cinco critérios como 
razoável, venha a auferir a terceira maior nota do subquesito, com uma 
diferença de apenas 0,03 ponto em relação à segunda maior pontuação, e meros 0,63 
em relação à primeira, mas 1,5 pontos à frente da quarta maior pontuação. 

A proposta da Recorrente, recebeu 16,77 pontos no subquesito 
Estratégia de Comunicação Publicitária, sendo a quarta maior pontuação, mas com 
1,5 pontos de diferença em relação à avaliação do subquesito em questão na 
proposta da licitante BINDER, o que não se justifica em vista a similitude dos 
critérios indicados pela Subcomissão nas justificativas. 

Veja-se que a proposta da Recorrente CÁLIX foi considerada (1) 
ótima em relação à adequação do partido e do conceito, (2) consistente em relação 
à defesa do partido, (3) razoável em relação à possibilidade de interpretação 
favorável, (4) consistente em relação à técnica dos pontos centrais, e (5) razoável 
em relação à articulação de conhecimento sobre o Ministério e os objetivos de 
comunicação. 

Assim, é evidente a desproporcionalidade da pontuação 
conferida à BINDER quando comparada com a nota conferida à Recorrente, pois 
enquanto para a proposta da agência CÁLIX foram atribuídos apenas 83,85% dos 
pontos totais, à BINDER foram conferidos 91,35% do mesmo todo - existindo uma 
diferença de 1,5 pontos em um total de 20 -, apesar de as propostas terem sido 
avaliadas com três critérios de idêntica qualidade (2, 3 e 5), um de melhor (4) e um 
de pior (1) - o que se compensaria quando da atribuição de pontos. 

Não bastasse a exagerada diferença de pontuação acima 
descrita, a nota conferida a BINDER é apenas 0,03 ponto menor do que aquela 
conferida à agência ESCALA, 18,30 pontos (91,50%). Novamente é incontestável a 
desproporcionalidade da pontuação conferida à BINDER, pois a mesma - com uma 
proposta avaliada em: excelente, consistente, razoável, razoável e razoável - recebeu 

CLI 



Avaliação da Ideia Criativa da BINDER Avaliação da Ideia Criativa da CÁLIX 

(1) 	Excelente 	alinhamento 	da (1) Bom alinhamento da campanha. (2) 
campanha, (2) regular pertinência da Boa 	pertinência 	da 	solução 	com 	a 
solução 	criativa, 	adequação 	e natureza do MCTI e do desafio. Solução 
compatibilidade 	com 	os 	meios 	de com (3) razoáveis possibilidades de 
divulgação satisfatório. Solução original interpretações 	favoráveis. 	Verificada 
e com (3) razoáveis possibilidades de (4) clareza, precisão e adequação das 
interpretações 	favoráveis. 	Verificada mensagens 	com 	a 	linguagem. 	(5) 
(4) clareza, precisão e adequação das 
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nota quase igual àquela conferida à Estratégia de Comunicação Publicitária 
considerada: boa; excelente; razoável; consistente; ótima. 

Não bastasse a desproporção na atribuição de notas, é preciso 
registrar que a BINDER, em sua proposta, chama o Ministro do MCTI de "Marcelo 
[sic] Pontes", mostrando desatenção e descuido quanto ao nome da principal figura 
do Ministério. 

Ao longo dos últimos 60 anos, o Programa Espacial Brasileiro, coordenado desdel994 
pela Agência Espacial Brasileira, já levou um astronauta brasileiro para o espaço - o 
atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelá Pontes - e tem percorrido 
um longo caminho de aprendizado e qualificação. Sempre com o mesmo sentido: o de 
acreditar na ciência brasileira e na democratização das oportunidades que ela produz. 
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Considerados todos esses elementos, e em respeito ao princípio 
da isonomia e do julgamento objeto, é forçoso que a nota atribuída à licitante 
BINDER seja minorada no quantum necessário para torná-la proporcional à 
justificativa apresentada pela Subcomissão Técnica quando do julgamento, bem 
como que a nota atribuída à Recorrente seja maj orada neste Subquesito. 

11.2.1.2) Da necessidade de redução da nota conferida à licitante no 
subquesito Ideia Criativa. 

Em similar contradição e violação da isonomia incorreu a 
Subcornissão Técnica quando da atribuição da nota da licitante BINDER no quesito 
Ideia Criativa (pontuação máxima de 25 pontos), pois foram-lhe atribuídos 22,50 
pontos (90%) apesar de sua proposta não se mostrar superior àquela apresentada, 
por exemplo, pela Recorrente, a qual foram conferidos apenas 19,73 pontos 
(79,12%). Veja-se: 
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mensagens com a linguagem. (5) Exequibilidade da proposta de acordo 
Proposta exequível de acordo com a com a verba. 
verba. 

Percebe-se que a proposta da BINDER, em comparação à 
apresentada pela CALIX, se sobressaiu no item 1 (excelente ao invés de bom), se 
manteve equivalente nos itens, 4, 5 e 6 (razoável, clareza, precisão e adequação, e 
exequibilidade), mas foi muito inferior no item 2 (regular ao invés de bom). Tal fato 
implicaria atribuição de notas semelhantes ou nota superior para a Recorrente - 
pois, considerando a "metodologia" de gradações das justificativas da Subcomissão 
Técnica, a diferença entre "bom" e "excelente" é menor do que aquela entre "bom" e 
"regular" -, no entanto, a nota conferida BINDER foi 12% superior, sem qualquer 
justificativa plausível para tanto. 

11.2.1.3) Da necessidade de redução da nota conferida à licitante no 
subquesito Raciocínio Básico. 

Soma-se ao exposto o fato de a nota conferida à BINDER 
para o subquesito Raciocínio Básico ter sido superior àquela conferida à 
Recorrente, apesar de esta última ter sido mais bem avaliada. Ambas as 
propostas foram consideradas ótimas em relação à análise das características e 
especificidades do MCTI, os aspectos relevantes e significativos apresentados foram, 
também em ambas as avaliações, considerados pertinentes em face às necessidades 
de comunicação, porém, consta da justificativa motivadora da nota atribuída à 
Recorrente que a assertiva na análise do desafio foi boa, fato em relação ao qual nada 
consta na proposta da BINDER, ainda sim, a mesma recebeu 8,9 pontos (89%), 
enquanto a CÁLIX recebeu apenas 8,6 pontos (86%). 

Cabe ressaltar que em seu Raciocínio Básico, a BINDER, ao falar 
das características e especificidades do MCTI, não faz qualquer alusão à história 
da entidade e seu importante papel no contexto em que foi criada. O texto se 
limita a dados contemporâneos, deixando uma lacuna para uma compreensão mais 
completa do desafio de comunicação pedido pelo briefing, em completa desatenção 
aos requisitos do Edital. 

Nesta senda, a redução da nota da licitante BINDER nos 
subquesitos Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Ideia 
Criativa (componentes do quesito flQ  1), bem como a majoração daquela conferida a 
esta Recorrente, é medida que se impõe em respeito ao princípio do julgamento 
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objetivo, sob o risco de ver-se maculada a proporcionalidade e a coerência que deve 
haver entre a justificativa apresentada pela Subcomissão Técnica e a nota atribuída. 

11.2.1.4) Da necessidade de redução da nota conferida à licitante no 
subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

Em relação à Estratégia de Mídia e Não Mídia proposta pela 
BINDER, são perceptíveis diversas falhas que tornam justificável que sua proposta 
seja reavaliada e sua nota minorada. 

Quando avaliada pela Subcomissão Técnica a proposta da 
licitante foi considerada como possuidora de razoável conhecimento em relação ao 
público, no entanto, a Estratégia sequer considerou a integralidade do público 
prioritário, excluindo parcela da sociedade expressamente indicada pelo briefing 
como parte de tal grupo. 

Está expresso no item 4 do briefing, "PÚBLICO-ALVO", que as 
concorrentes deveriam considerar como público-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)". No 
entanto, a BINDER ao realizar suas simulações e desenvolver sua estratégia de mídia 
e não mídia, utilizou filtro que considerava apenas as classes sociais A e B ou C, 
excluindo de sua análise as classes D e E, em que pese estas representarem, 
aproximadamente, 15% do público-alvo prioritário. Veja-se: 

Perfil demográfico - Sociedade em Geral 

HOm.', Mu64ra, 	as 	c 	1X 12 19 	20 24 	25 34 	IS 44 41. 94 	IS 64 65 75 
anos 	anos 	anos 	anos 	anos 	anos 	as 

Sod.dad.e,n Gra 	463% 	53.7% 	37.5% 	47.9% 	,sa 	4.3% 	9,4% 	16.7% 	30.1% 	13.5% 	16,514 	133% 

Fonte: TG BR 2021 R2 Combined (August 20 - March 21 + May 21 - September 21) 
- Pessoas /lFiltro:  Homens ou Mulheres + Classes AB ou dou de + 18 anos ou mais. 
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Problemas similares são perceptíveis em relação ao 
conhecimento do público-alvo secundário, pois ainda que o briefing tenha indicado: 
"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 
MCTI, cidadão, setores privados e não privados impactados por meio da Estratégica 
Nacional de Ciência e Tecnologia", a licitante limitou-se a abordar formadores de 
opinião e aqueles por ela denominados como Trade. Contudo, a Estratégia de Mídia 
e Não Mídia proposta não é clara quanto ao perfil demográfico de tais grupos. 
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69. 	No que diz respeito aos incluídos no público-alvo Trade, o texto 
se limita a informar que o mesmo é composto por integrantes das classes A, B e C, 
porém o filtro utilizado para a simulação feita menciona apenas os interesses das 
pessoas consideradas, não havendo qualquer informação de classe ou da idade dos 
integrantes da simulação. Consequentemente, não há clareza em relação à faixa 
etária do grupo, pois a BINDER faz referência a "jovens antenados" e 
"contemporâneos 25+", mas não indica a idade dos primeiros. 

Perfil Demográfico — Trade 

~16.W 11.1%

12.l9O.24l534l35.444S.5455.6165.7S
l' 	anos 1 anos 1 anos 	 anos 

	
anos

Irada 	i 	16.5% 	110% 	19,1% 1 19.1% 	15,5% 	118% 	6,8% 

Fonte: TG BR 2021 R2 Combined (August 20 — Marcb 21 + May 21 - eptemer 21) 
- Pessoas /Filtro: Cluster tecnologia: Antenados ou Concorda totalmente com a frase 
"Entre os meus amigos, eu sou sempre o (a) primeiro (a) a ter as últimas novidades 
em equipamentos eletrônicos ou Concorda totalmente com a frase: "Meus amigos 
frequentemente pedem minha opinião quando vão comprar equipamentos eletrônicos 
ou tem interesse no consumo de midias com o tema Estudos Acadêmicos/Tecnologia. 

O trade é composto por uma classe social mais elevada da sociedade, ambos os sexos 
das classes A. B e C. Podemos dividi-lo em dois grupos: 01 jovens antenadosi que são 
ligados à tecnologia e influenciam digitalmente a sociedade, e oslcontempoâneos 25+,I 
que já possuem uma maturidade teórica e são pessoas que possuem credibilidade 
para falar sobre o assunto. 
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Ainda em relação ao público-alvo formadores de opinião, não 
consta no filtro utilizado qualquer informação demográfica sobre o grupo 
considerado, existindo menção à idade e classe do grupo apenas no corpo do texto. 

Perfil Demográfico — Formador de Opinião 

12-19120 2 125-54135.4414554! 55641 65 ' Honnoas IMulhrtsl 	AO 1 	C 	05 	 I 75 
ar 	1505 1 	1 41505 1 anos 1 anos 

010 	1 50,3% 	

[

47,0% 38.1% 	14.5% 	70% 	7,0% 	17.0% 	21,0% 	 16.9% 

Fonte: TG BR 2021 R2 Combined (AuQust 20 - March 21 + Mav 21 - Seotember 21 
1 Pessoas / Filtro: Chefe de familia ou Posição na empresa de Diretor / Administração 
1 superior ou Dono de empresa (tem empregado) ou Trabalha no segmento de 
entretenimento (artistas, músicos, animadores, promotores de eventos, etc. ou Cluster 
Mídia Social: Elite digital. 

Os formadores de opinião são caracterizados por uma classe social elevada, A, B e 
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Soma-se a isso o fato de que essas omissões e falhas 
comprometem outros elementos essenciais do Plano de Comunicação da BINDER, a 
exemplo das análises que devem ser feitas sobre os meios de consumo, pois tal 
simulação incluiu apenas a análise do consumo das classes A, B e C do público-alvo 
prioritário, novamente excluindo as classes D e E. 

Consumo dos meios - Sociedade em Geral 18+ 
85%85% 85%°, 

1. 	 106 
68% 68% 	104 	 104 

101 	 101 
99 100 

 1 	 27%28% 	 90 23%23/ 

1% 7% 	5% r 
Internet 	Mídia 	TV er2 	Rádio 	IV por 	Jornal 	Revista 	Crerna 

	

exterior 	 assilatura 

ToIal Individuos 	.aSociedade Geral - Penetração 	Socdade Geral - AtInidade 

Fonte: TG BR 2021 R2 Combined (August 20 - March 21 + May 21 - September 21) 
- Pessoas/ Filtro: Homens ou Mulheres +lClassesAB  ou  Clou de + 18 anos ou mais. 
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Similarmente, em relação à análise do consumo dos grupos trade 
e formadores de opinião, repetiu-se a mesma omissão em relação à segmentação 
demográfica, não havendo aualauer indicacão da idade ou da classe dauueles que 
comnuseram o filtro aplicado nos gráficos constantes das páginas 14 e 15 do Plano 
de Comunicação Publicitária. 

Consequentemente, percebe-se que o conhecimento da 
licitante em relação ao público-alvo não pode sequer ser considerado 
razoável, tendo em vista as falhas e omissões de sua proposta sobre 
informações de suma importância, bem como sobre grupos expressamente 
incluídos no brieflng, e que se desdobram em insanáveis vícios nas simulações 
exigidas pelo edital. 

Outrossim, a Estratégia de Mídia e Não Mídia apresentada pela 
licitante BINDER também não deveria ter sido avaliada como "consistente 
tecnicamente" ou mesmo como "dispondo de regular adequação entre a estratégia e 
as ações sugeridas", pois a licitante propõe uma abordagem ineficiente em vista ao 
objetivo da campanha. 
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Primeiramente, é oportuno destacar que a licitante planeja a 
veiculação da campanha por meios de mídia impressos, a exemplo de jornais e 
revistas, os quais são sabidamente defasados e de baixa penetração, ao ponto de 
serem considerados de custo-benefício ruim, mesmo demandando baixo valor de 
investimento. Isso porque, não é lógico o dispêndio de dinheiro público, ainda que 
em pequena monta, para veiculação de mídia que em quase nada agregará ao 
alcance da campanha, e que poderia ser investido em meios mais rentáveis à 
publicidade que se busca. 

Ademais, ao optar por promover a campanha, por mídia 
exterior, em todas as 27 capitais do país, a BINDER direciona significativa parte do 
investimento para esse meio. No entanto, ao fazê-lo deixa de priorizar as praças de 
São Luís e Alcântara, de modo que, apesar de serem prioritárias conforme 
orientação do briefing, a veiculação da campanha, via mídia exterior, é 
significativamente fraca em tais localidades. 

Enquanto a Recorrente propôs a instalação de dois Outdoors e 
Truck Móvel em Alcântara, e 50 MUBs, painel de LED, DOOH em Shoppings, Truck 
Móvel e Outdoors em São Luís, a licitante BINDER direciona para Alcântara apenas 
carro de som e para São Luís apenas 50 MUBs e 4 painéis Front Light, fato que 
apenas ressalta a inadequação da estratégia adotada e corrobora a necessidade de 
minoração da nota da licitante no subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

Ante essas deficiências técnicas na Estratégia de Mídia e Não 
Mídia é imperiosa a redução da nota atribuída à proposta da licitante BINDER, em 
razão da sua não obediência aos requisitos do Edital (público-alvo definido no 
briefing) e da ineficiência dos meios escolhidos para mídia exterior. 

11.2.2. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"BINDER" NO QUESITO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA EM 
DECORRÊNCIA DO GRAVE ERRO CONCEITUAL QUE VICÍA A CAMPANHA 

Soma-se aos argumentos de ordem técnica acima apresentados 
fato de a proposta da agência BINDER incorrer em grave erro conceitual que indica 

manifesto equívoco interpretativo do conteúdo do briefln.q, e implica a transmissão 
de mensagem capaz de gerar interpretações equivocadas sobre os desdobramentos 
do programa, bem como sobre o teor do acordo firmado entre o Brasil e os Estados 
Unidos. 

80. 	Em todas as suas peças, a agência BINDER valeu-se de um 
capacete de astronauta como um elemento central da campanha e da linha criativa 



o 

 ca[ix 
p r o p a g a n d a 

dos elementos gráficos da mensagem a ser transmitida. Contudo, ao valer-se de tal 
recurso, a proposta acaba por vincular o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas 
com a ideia de que haveria brasileiros indo ao esDaço de modo a transmitir 
informação inverídica e induzir o público a conclusões incompatíveis com a 
proposta da campanha. 

A constante presença do capacete nas peças ofusca os 
verdadeiros objetivos do programa, vez que o mesmo será voltado para o 
desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias, para a capacitação 
humana e industrial e para o lançamento de satélites, mas não promoverá 
voos tripulados. O briefing é claro quanto aos objetivos, aptidões, e benefícios do 
Acordo, e em momento algum mencionada a ida de brasileiros ao espaço, sendo 
ilógica e prejudicial à campanha a associação da imagem de um capacete de 
astronauta ao Acordo de Salvaguarda Tecnológicas. 

Por tais razões, a presença do capacete de astronauta em quase 
todas as peças da campanha da licitante, não apenas não atende, mas confronta 
diretamente com um dos principais objetivos específicos solicitados pelo briefing: 
"Combater as notícias equivocadas divulgadas pela mídia e os boatos alarmantes 
disseminados nas redes sociais por meio do comitê Comunica Espacial". Ou seja, 
enquanto as propostas das licitantes deveriam trazer soluções de comunicação que 
esclarecessem os diferentes aspectos do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, a 
abordagem escolhida pela BINDER corrobora com o surgimento de mais dúvidas, 
pois transmite a mensagem equivocada de que haveria astronautas brasileiros indo 
ao espaço, ou pior, disseminando a falsa ideia de que, a partir do AST, teríamos 
astronautas brasileiros decolando de Alcântara, possibilitando, portanto, 
deduções absolutamente errôneas sobre o escopo do programa. 

Assim, se a população em geral já entende haver falta de clareza 
em relação aos termos do acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, já 
existindo, conforme indicado pelo briefing, certa insegurança em decorrência das 
informações complexas e incompletas divulgadas, bem como das fake news, a 
proposta de campanha apresentada pela BINDER agrava a situação ao invés de 
resolvê-la por meio de sua estratégia de comunicação. A agência transmite 
mensagem inverídica e cria falsas expectativas na população, a qual acaba mais 
desinformada ao final do que antes da campanha, pois nem mesmo o ente 
governamental responsável por promover o programa estaria transmitindo 
informação fidedigna. 

Além da problemática envolvendo o grave vício interpretativo 
ocasionado pela presença do capacete nas peças propostas pela BINDER, o conceito 
apresentado, por si só, já se mostra problemático no que tange à ênfase da 
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comunicação do Ministério, pois foi interrompido por um ponto final, deixando mal 
formulada a continuação por meio do conectivo "e" no período seguinte. 

as possibilidades de nosso desenvoMmento e garantindo o lugar do Brasil no competitivo 
mercado aeroespacial. É com essa percepção que propomos o conceito: Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas. "A conquista do nosso futurqjE do nosso espaço". 

Plano de Comunicação Publicitária -fis. 5 

85. 	Além de expresso no plano de comunicação, o erro persistiu e 
constou em todas as menções à frase nas peças corporificadas apresentadas pela 
licitante. Veja-se um exemplo: 

1 
Anúncio Jornal 1 

Assim, por todo o exposto, é incontestável que o conceito da 
campanha da concorrente BINDER incorre em graves erros, seja em relação a frase 
do conceito em si, seja pelo fato de se transmitir mensagem equivocada que agrava 
o problema apresentado pelo briefing ao invés de solucioná-lo. Ainda assim, tais 
elementos não foram indicados como ensejadores de redução de nota quando da 
avaliação feita pela Subcomissão Técnica, sendo necessária a reavaliação e 
consequente minoração da pontuação conferida à licitante. 

11.2.3. DA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DA NOTA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA 
"BINDER" NO SUBQUESITO IDEIA CRIATIVA NO PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA EM VISTA AOS ERROS GROSSEIROS QUE MACULAM A 
QUALIDADE DAS PEÇAS PROPOSTAS 

11.2.3.1) Do erro de proporção grosseiro e evidente em três das dez peças 
corporificadas. 

Como já mencionado, a presença de um capacete de astronauta 
é um dos principais elementos representativos da campanha proposta pela BINDER. 
No entanto, em várias peças, este elemento visual foi utilizado sem qualquer atenção 
à proporção dimensional que deveria existir entre o acessório e os demais 
componentes da imagem, fato que não apenas torna a imagem cômica, mas 
evidencia a deficiência técnica e a falta de cuidado da agência para com a estratégia 
de comunicação proposta. 
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88. 	Faz-se oportuno destacar que não se está diante de erro discreto 
e de difícil percepção, mas sim de falha grosseira e que chama imediatamente a 
atenção do observador que se depara com um capacete com o quádruolo do 
tamanho da cabeça do personagem que o segura: 

Tamanha desproporção ofusca a mensagem a ser transmitida, 
pois a atenção do espectador é inteiramente direcionada ao erro extremamente 
grosseiro e chamativo, e que ocupa a maior parte da imagem, de modo a deixar o 
conteúdo da peça em segundo plano. Qualquer observador da imagem acima só 
consegue identificar o capacete enorme na mão do modelo; toda mensagem ao redor 
fica sem importância. A falha representada na imagem (Anúncio Jornal 2 - peça 
corporificada n2  5) se repete nas peças n2  9 (Hotsite) e nP 6 (Front Light). 

Apesar de constante em 30% das peças corporificadas 
apresentadas pela licitante, não houve qualquer desconto de nota por tamanha 
falha, o que levou a BIN DER a alcançar pontuação superior à merecida pela proposta, 
de modo a ser sua redução, medida que se impõe. 

11.2.3.2) Da falta de adequação entre a peça corporificada n2  6 e o meio de 
mídia utilizado. 

r 	-' 
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A peça corporificada n 52  6 consiste em anúncio por meio de Front 
Light, meio midiático que por sua natureza exige uma leitura dinâmica e rápida por 
parte do espectador. Por assim ser, para que a divulgação da campanha nesse meio 
seja eficiente, a peça a ser veiculada não pode dispor de uma quantidade excessiva 
de informações sob o risco de tornar-se incapaz de transmitir qualquer mensagem. 

No entanto, a licitante BINDER não teve o cuidado de selecionar 
peça adequada para veiculação por tal meio, vez que a imagem proposta conta com 
muito texto para uma peça que precisa de leitura tão dinâmica e rápida, fato que 
indica falta de conhecimento do meio escolhido e inadequação entre mídia e meio. 
Ainda assim, sua proposta não foi penalizada por tal falta, vez que a licitante recebeu 
22,50 pontos de um total de 25,0, sem que houvesse qualquer menção ao erro 
cometido. 

Assim, mostra-se forçoso a necessidade de redução da 
pontuação conferida à licitante, face à deficiência técnica não reconhecida na 
avaliação. 

11.2.3.3) Dos problemas constantes da peça corporificada n 9, Hotsite. 

O landing page proposto pela agência BINDER incorre em 
inúmeros erros que comprometem consideravelmente a usabilidade e a experiência 
dos potenciais usuários, de modo que seria necessária que a avaliação da 
Subcomissão Técnica consignasse a inadequação da peça n91  9 para o fim ao qual esta 
se propõe. 

Primeiramente, percebe-se que a peça foi estruturada com 
Iayout na vertical o que indicaria suposta compatibilidade com a tela de um telefone 
celular e acesso via mobile, no entanto, tem-se um vídeo fora do formato ideal para 
o início de uma landing page, o qual é acompanhado por uma quantidade excessiva 
de texto, em conflito com as regras de experiência do usuário (UX/Ul). 

Assim, valeu-se da expressão "suposta compatibilidade com a 
tela de um telefone celular" tendo em vista que o excesso de informação 
compromete a leitura daqueles que acessam o Hotsite por quaisquer meios que não 
uma grande tela de computador. O vídeo inicial é acompanhado de um texto de sete 
linhas redigido em fonte consideravelmente pequena em decorrência do excesso de 
conteúdo, ao ponto de comprometer a transmissão da informação. 
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97. 	O mesmo problema se repete nas "telas" que se seguem, pois no 
terceiro ambiente do landing page, além do excesso de texto que comprometeria a 
usabilidade da página pelo celular, há dados, imagens com seletor e um mapa, 
elementos que se somam e inviabilizam a transmissão da mensagem ao internauta 
que simplesmente não consegue visualizar o conteúdo de forma clara e organizada. 
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Além disso, o fechamento da peça n 9> 9 se mostra extremamente 
precário por não incluir qualquer referência de contato ou das redes sociais do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, limitando o alcance da campanha ao 
impossibilitar que do site o espectador seja direcionado a outros canais que 
possuem mais informações sobre o programa ou sobre outros projetos promovidos 
pelo Ministério. 

Consequentemente, é incontestável ter sido indevida a 
atribuição de 90% da nota máxima à Ideia Criativa do Plano de Comunicação 
Publicitária da licitante BINDER, pois sua proposta incorre em graves erros, os quais 
maculam o potencial da campanha a ser realizada, e necessariamente devem refletir 
na redução da nota conferida à concorrente. 
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11.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAM E DEMANDAM A REDUÇÃO DA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA À AGÊNCIA "ESCALA' BEM COMO A MAJORAÇÃO DA 
NOTA DA RECORRENTE. 

11.3.1. 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 maj orar 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: 

11.3.1.1) 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 majoração 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 
briefing, 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 MCTJ, 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 MCT1. 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 redução 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. 

11.3.1.2) Estratégia de Comunicação Publicitária e Ideia Criativa. Utilização 
de siogan 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 
modo a dissipar possível incompreensão sobre os termos avençados. Ou seja, o foco 
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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 siogan de campanha do Presidente Jair Bolsonaro. Vejamos nos 
seus próprios termos: 

a campanha irá mostrar por que o país não poderiadèixar 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 Ciltima. 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 á 
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, em enunciado totalmente alinhado ao 
discurso institucional do Governo Federal e mesmo ao siogan de sua administração. 

Página 4 do Plano 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": 

EL 
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PÁTRIA AMADA 

BRASIL 
GOVERNO FEDERAL 

122. 	Em realidade, como já mencionado, o conceito proposto 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 slogan 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. [ ... ] 
§ 19  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 

1• 
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imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

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: " 1P 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.corn.br/2019-niai-12/doria-condenado-improbidade-uso-slogan-acelera-sp  

0-4  
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autoelogio, de ludibriar os administrados com fatos inverídicos, com 
propósito de satisfazer interesses meramente pessoais e alheios. No 
caso. a vinculacão de ambas as campanhas publicitárias (eleitoral 
e de gestão), com o uso de slogan nessoal e não dos símbolos da 
Prefeitura Municipal. em eventos oficiais, como forma de 
propaganda individual e consolidação de seu nome no cenário 
nolítico, 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; 

4 TJSP; Apelação Cível 1012844-73.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2? 
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6? Vara de Fazenda Pública; 
Data do Julgamento: 09/07/2020. 



ca#Lix 
propaganda 

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 91,5% - 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 N 2  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, nQ 
mínimo. 11,70 pontos. 

Sendo assim, a considerável redução da pontuação 
originalmente conferida à licitante ESCALA é medida que se impõe 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 
maj orar a nota atribuída à CÁLIX no mesmo Subquesito. 

11.3.1.3) 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; 

a clareza e precisão das mensagens e a adequação da linguagem com 
os públicos-alvo; 

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 - 61/11). 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 Nativista", 

5 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-origern-do-slogan-de-bolsonaro-7r6utek3ukl axzvrukl fj9nas/ 
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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 slogan 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. 

11.3.1.4) 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 

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 
comunidade de deficientes auditivos, à exemplo de tradução em tempo real ou 
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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 ng 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 ng 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. 

Q 
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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, 

que certamente compromete a eficiência da campanha: 

j 

1 	1111111 

163. 	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 maj orada. 

11.3.1.5) 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 n52  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: 

cen 
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167. 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. 

11.3.1.6) 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: 

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. 

6 Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e divulgados 
pela Academia de Libras. Disponível em: https://acaderniadelibrascom/blog/comunidade-surcla/  
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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 
sociedade em geral, formadores de opinião e interesse em tecnologia, estão 
baseadas em estudos de público. Neste sentido, veja-se os gráficos abaixo: 

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 Edo 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 
MCTI,cidadão, setores privados e não privados impactados por meio da Estratégica Nacional de Ciência 
e Tecnologia. 	 - 
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Afinidade & Penetração 
População Total (AS ABCDE 12+) 

88% 85% 	85% 

lnernet TV Aberta 	Mídia 
Exterior 

51% 

33% 

15% 
10% 	8% 

Rádio 	TV Paga 	Cinema 	Jornal 	Revista 

Penetração IY. 

Fonte BR TG 2021 Ri Covid (Ago20-Mar21) vi O (Pessoas) Copyright TGI LATINA 2021 
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Afinidade & Penetração 
Formadores de Opinião 

	

200 	
180 	 120% 

180 

	

160 	 100% 

	

140 	
80% 

	

120 	11,1 	112 

	

100 	 60% 
80 

	

60 	 75 Si 	 40% 

	

40 	 1 I 	
55 

20% 

	

20 	r- 	 18 

	

o 	 0% 
Internet 	Mídia TV Abata TV Paga Rádio 	.Jomal 	Revista Cinema 

Exterior 

Peneração OJ, 	Afinidade 

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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Afinidade & Penetração 
Interesse Tecnologia 

250 120% 

200 224 204 	100% 

80% 
150 153 

113 127 
60% 

100 

50 
90 40% 

1 • 
:: o 

Internet 	Midia 	TV Aber!a Ràdio TV Paga Cinema Revista 	Jornal 
Exterior AM/FM 

Penetração % 	Afinidade 

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 redução 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 briefing, faz-se necessária a reavaliação e redução 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. 



cá ix 
propaganda 

II. Praças 

No que diz respeito às praças, tem-se que o bríefing 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 maj orar a pontuação atribuída à CÁLIX. 

IV. Jornal 

185. 	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 corno 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 

r - 

.4 
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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. 

11.3.2. 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 Intelligence a justificar a aferição de nota superior à 
conferida à licitante CÁLIX. Veja-se: 

ESCALA jy( P 	StII 1O QUESITOIW.I JiI 111.11)11)  ATENDIMENTO  

,0/3,0 Excelente porte e tradição dos clientes da liCifUfltL' 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 

i,uii1i,Ji 	1,9/2,0 Excelente infraestrutura e das instalações que estarão à 
disposição do MCTI 

2,5/3,0 Ótima funcionalidade operacional apresentada quanto à 
sistemática de atendimento 

i 	1 	4,6/5,0 Excelente adequação das informações de marketing e 
comunicação prestadas e boas ferramentas de controle de 
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mídia à disposição do MCTI 

18/20 

P 	! rw rII )IIII1IJ 	1 V (IIW'1 'J.' 117,11) I 1) L' 	l 1) I 1 	l (1 

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 publicitária do MCTI 

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

estra te,qicamente localizados 

2,2/3,0 Sistemática de atendimento com boa disponibilidade [p]ara 
I 	Ii o relacionamento operacional entre o MCTI e a licitante 

ir. 	.ÇS 	4,2/5,0 Ótima pertinência das informações de marketing e 
k comunicação. Boasferramentas 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 "lnfraestrutura" 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. 



a sua completa desconsideração por esta CEL. 
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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 majoração da nota da Recorrente. 

11.3.3. 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 atribuída 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 
Subcomissão Técnica, a mesma equivocou-se quando da avaliação dos relatos 
apresentados pela licitante ESCALA, vez que lhe conferiu nota integral apesar dos 
graves vícios que tornam dois destes relatos inválidos à luz do edital. 

11.3.3.1. 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. Gabrielia 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 
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195. 	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 

SEBRAE RS - Projeto Youtube 
O Sebrae RS foi fundado em 1972 É utDa enticadO privada seu' fins lucr ativos que promove 
a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e 
pequeno 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 
oefinidas, desenvolvendo ações de acordo com a realidade regional. Hoje, a matriz no 
estado está localizada em Porto AIere na Rua 7 de Setembro, 565 Atualmente, se 
posiciona com o slogan "Empreendedorismo que transfon'na' e é visto como um catalisador 
de iniciatrvas para elevar a competitividade e a su5tentabilidade dos pequenos negócios no 
estado do RS. A estrutura organizacional ê coristituida pelo Conselho Deliberativo Estadua 
Conselho Fiscal Ovetoria Eecctva, Gerências Assessoras e Serre!arra Executiva 

O problema 
O Sebrae pre.crsd.'a dLJiien:i a p'sen 	dr r;irca conhuc:cien!o e IriiuLairiça;, t,i) rios 
mercados em que esta presente couro em nooS mercados puia gerar nterese pe'os 
produtos e fluxo para o ste 

A solução 
Foi feita uma reestruturação do canal do Sebrae, no Youtube, buscando manter os clientes 
conectdos 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 orgartizaço das editorias e da frequência de postagem 
de conteúdo Foram definidos os conteúdos para o canal a partir de estudo de personas 
existenÍS e crrcnS q e&torias Trends" Visia 	 Voces, 'Coach' e 

ci ei 

Atesto para os devidos fins que este relato ê verdadeiro. 

CONTRATO Sebrae - CT 43210-2018 

Relato n2  2 - Concorrência n2  01/202 1 
Ministérios das Comunicações 
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S[BAE RS Prjco YDLILuC 
O Sebrae RS foi funoado em 1972 E .nna entidade privada que pornove a 
umpetitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de n'iuro e 

pequeno porte - aqueles com faturamento bruto anual de até RS 4,8 milhões A 
unidade do RS atende ao direcionamento estratégico do SEBRAE 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 
ransfornia e é visto como um catalisador de iniciativas para elevar a competitividade 
e a sustentabilidade dos pequenos negócios no estado do RS. A estrutuía 
organizacional é constituída pelo Conselho Deliberativo Estadual, Conselho Fiscal, 
Diretoria Executiva, Gerências e Assessorias Supervisores e Coordenadores 
Técnicos e Secretana Executiva 

O problema 
O Sebrae precisava aumentar a presença de maica (conh(2,'cimento 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 postagem de conteúdo Foram definidas as personas, as premissas 
para a produção do conteúdo e criadas as editorías "Sebrae Trends". "Sebrae Visita 
Como eu Faço' •Sebrae Voices' Coach Sebrae' e Cursos e Palestras' 

Aleso paa os cie dos fns que esto re ito e 

[CONTRATO Seec' 	4Tfl 

196. 	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 edital1  

ESCALA 

NOTAS DA S&JDCOM,SSAO 

SUBOILIESI1TO/QUESITOPONTUACÃOI2Ø%i 	 1 Derrim ' 1 
EnIMUd]MEDIAS 

JÇOES 
DE 	 10 	2  j 	 1 	AtondOu p,daInoe oo ,tdboto do qoesfto O Reloto 2 Sob,,, Eh no é op,etentoç0o do solução 1  

poblkitátla, confo,m, requsitodo EditEI subitem 11.10e 12103 

Recorte da Planilha de Notas fornecida pela Subcomissão Técnica em relação à avaliação do 
invólucro n9  3 na Concorrência n2  01/2021 do Ministério das Comunicações. 
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197. 	Ocorre que tanto o edital que rege a Concorrência ng 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  01/202 1 
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  01/202 1 
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. 

198. 	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. 

Não há que se falar que o referido relato teria sido reconhecido 
em outras concorrências. O principal ponto que deve ser percebido é que este 
Relato foi rejeitado na Concorrência n2  01/2021, do Ministério das 
Comunicações. Isto é, o julgamento daquela Subcomissão Técnica deve ser, no 
mínimo, uma diretriz para que esta ilustre Comissão e Subcomissão refaça o seu 
juízo sobre o relato em comento. 

Destaque-se que a Comissão Especial de Licitação e a 
Subcomissão Técnica da Concorrência n° 01/2021, do Ministério das Comunicações, 
julgou os recursos apresentados pelas licitantes,8  dentre os quais o recurso da 
ESCALA, que questionou justamente a desconsideração do relato que foi aqui 
também apresentado. 

Neste novo julgamento, a Subcomissão Técnica daquela 
Concorrência n° 01/2021 do MCom informa que buscou ativamente elementos que 
pudessem caracterizar o relato n° 2 da ESCALA como serviços publicitários, mas que 
tal busca foi sem sucesso. Cite-se abaixo: 

8 Sobre o resultado do julgamento dos recursos: disponível em: <https://www.2ov.br/mcom/pt- 
br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/Iicitacoes-e-contratos-
1/concorrencia> Acesso em: 06/04/2022. 
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1.3. Foram analisados os argumentos da Recorrente. De acordo com as 
informações constante do Relato 2, apresentado pela Recorrente, tom-se a 
caracterização de uma ação de comunicação digital. 

1.4. Em breve resumo, o relato versou sobre a estruturação de conteúdo em 
perfil/canal do YouTube do Sebrae RS, para a qual não foram aplicadas ações 
publicitárias de divulgação desse conteúdo para audiência alvo, como 
impulsionarnento na própria plataforma ou divulgação em Outros ambientes 
digitais de veiculos/plataformas de comunicação (não proprietárias). Destaca-se 
aqui, que a Subcomissão Técnica examinou atentamente o Relato 2 em busca 
de elementos que pudessem evidenciar a aplicação de esforços publicitários no 
contexto relatado, porém sem sucesso. 

1.5. A definição dos tenitórios de atuação entre publicidade e comunicação 
digital é de amplo conhecimento entre os prestadores desses serviços (agências 
de propaganda e agências de comunicação digital). A distinção desses serviços 
já foi inclusive objeto de avaliação e discussão pública junto ao Tribunal de 
Contas da União, em formato painel de discussào, realizado em 21.11.2019, em 
que participaram representantes do mercado publicitário, mercado de 
comunicação digital e representantes da Administração Pública (Direta e 
Indireta). 

Ata de Decisão de Recursos Administrativos, Concorrência n2  1, Ministério das Comunicações - p. 144 

Destaque-se que a referida Subcomissão ampara-se na 
distinção entre serviços de publicidade e comunicação digital, conforme as 
disposições da Portaria MCOM W1  3.948, de 26 de outubro de 2021, em seus artigos 
22  a 49, e na Instrução Normativa n 3 e ng 2, ambas de 20 de abril de 2018. 

Para a Comissão Especial de Licitação e a Subcomissão Técnica 
da referida Concorrência, os serviços apresentados no Relato n2  2 da ESCALA 
constituem-se como ação de comunicação digital. Ou seja, o referido Relato não pode 
ser considerado como Relato de Solução Publicitária, uma vez que não constitui 
informação sobre serviço publicitário. Cite-se, novamente, excerto da decisão 
daquela Subcomissão em análise ao recurso da ESCALA: 

1.7. 	Diante das questões técnicas, normativas, editalicias e contratuais 
apresentadas acima, esta Subcomissão mantém seu posicionamento quanto à 
efetiva caracterização do Relato 2 da Recorrente como ação de comunicação 
digital. 

1.8. Dessa forma, não foram apresentados elementos sulcientes para reformular 
o julgamento da análise técnica inicial do Subquesito, sendo esta posição 
unânime dos membros da Subcomissão. 
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Há que se reconhecer, portanto, que as alegações ora trazidas 
estão amplamente fundamentadas e exigem a desconsideração do Relato ng 2 
apresentado pela licitante ESCALA na presente Concorrência. 

Para que fique ainda mais claro a impertinência e a 
inadequação do referido Relato, tome-se as características necessárias que deveria 
conter para que pudesse ser contabilizado. 

Com o fim de 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 
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 esá presente, como em novos mercados. para gerar 
interesse pelos produtos e fluxo para o sue. 
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marca [..] para gerar interesse pelos produtos efluxo para o site". Está claro o que o 
Sebrae demandava e o meio pelo qual almejava alcançar a demanda. 

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 (!). 

A so'ução 
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 editorias e da 
frequência de postagem de conteúdo. Foram definidas as personas, as premissas 
para a produção do conteúdo e criadas as editorias "Sebrae 1 rends'. "Sebrae Visita", 
"Como 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 ou comunicação 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: 
Setembro2019 

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 

215. 	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 
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(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. 

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.9  

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. 

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 fcxke news, vindo a ser considerado como o principal 
canal de desinformação da Internet; iii) etc. 
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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 
a prestação de serviços de publicidade, mas, sim, serviços digitais. Leia-se o objeto 
do Contrato CT 423/0-20 18 firmado entre a ESCALA e o SEBRAE-RS: 

CT 432/0-2018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL - SEBRAE!RS, entidade associotiva de direito privado, sem fins lucrativos, iristituica sob a foi nn 
de se'vlço social autônomo, com sede à Rua Sete de Setembro e.° 555, CEP 90010-190. em Poria 
Akgrrt - RS, inscrito no CNPJ sob n° 87112 736/0001-30. neste ato representado por seu Diretor 
Supenoteridente em exercicio e Diretor de Administração e Finanças. Sr. Certos Alberto Schülz, inscjila 
no RC sob n° 50041336622 e CPF sob n° 182014.740-15. e por seu Diretor TÕr,nico, Sr. AyrtOfl Pintn 
R3m05, inscrito no RG sob ri" 3000873095 e CPF sob n° 434 321.350-49. doravante denominado 
CONTRATANTE, e ESCALA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., sociedade empmsánia 
limitada, coei sede a Avenida Cantos Gome n°300, saias 201, 202, 301 e 302. em Porto Alegre - RS, 
niscnila no CNPJ sob n,°90.711.544!0001-4O, neste ato representada por seu Sócio, Sr. MigueJ Angelo 
rIS Luca, inscrito no CPF no 192.022.610-91, e por seu Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo Mineila Dipp, 
escrito no CPF sob ri0  991.332 10Q-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
piesente instrumento, aprovada a contratação pela Diretoria Executiva do SEBRAEJRS em 7 de 
tozembro de 2018. que se regerá pelo Regulamento de Licitaç/eS e de Contratos do Sistema 
SEBRAE pelas termos contidos no Processo Administrativo ri" 04/2018 CONCORRÊNCIA N 

03/2018 e pela,, clíuijulus e coridç'cs seqli id(s 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato te,m por objeto a prestação de serviços de planejamento 
estratQiCo. ceação, execução e rnonitoramento de campanhas de mkiia ontine pare o 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Único; A s'estaÇáO de serviços atenderá ao disposto no Edital de CONCORRNCIA N° 
03)2018 e seus Anexr,s no Anexo do presente instrumento e as drSposiç000 constantes da lcgsaçfro 
aplicivel 

E para que não reste qualquer dúvida, veja-se trecho do Edital 
da Concorrência n2  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 

CONCORRÉNCIA 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 socïal autônomo, com sede na Rua Sete de 
Setembro, n° 555. CEP 90010-190. em Porto Aiegre - RS, inscrito no CNPJ sob n° 
87112736/0001-30, através da sua Gerência de Administração e Suprimentos, toma público 
que, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SEBRAE/RS, publicado no 
Diario 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 convocatório 

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

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 AJegreIRS, CEP 
9001 0-190, impreteriveimente até o horário e data acima estipulados. 

1.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasilia - DE. 

2.DOOBJETO 

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 Subcomissão 
reavaliar a nota atribuída ao Invólucro n° 3 da proposta técnica da licitante ESCALA, 
vez que a ela não poderia ter sjdo 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. 
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Ainda, faz-se necessário ressaltar que a Administração Pública é 
una10, 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 n° 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. 

11.3.3.2. 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; 

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. 

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 

10 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 Zanella. Direito Administrativo. 33 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020). 
Além disso, ao explicar o mecanismo de freios e contrapesos, Celso Antônio Bandeira de Mello 
pondera que sua existência tem corno 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). 



É evidente portanto que os únicos requisitos atendidos, dentre 
cinco, foram: nome e assinatura, pois ambos os assinantes foram identificados 
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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 detroiirriZC2,  

Fse,fa Cornii-rs-•-ua 	& Mrh'!! i. Atesto para os deot000 fins ore este ielorrr e 

-- - CONTRATO SeAras - CT 0320 201 

- 
Diito, 	de NasSeiç 	1 
Escal, Coe,orccaçdo e Mertre0.irj lute] 

CoroIin 	uno Reerrde 	- 
L!!pucr Mer&! nEMenaSci 1 
Sobras OS 1 
CÕ'Qiciatr050biao,sççnrbr 

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

	

234. 	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 formalmente validado pelo respectivo cliente, de forma a 
atestar sua autenticidade" (inciso IV do subitem 11.10). 

	

235. 	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. 

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

	

236. 	Como supracitado, a licitante ESCALA alcançou nota máxima (5 
pontos) quando da avaliação do Quesito n2  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. 

	

237. 	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 - 



Sobretudo, quanto ao Partido Temático da campanha, a 
licitante DEBRITO se limita a, em quatro parágrafos, argumentar, de modo prolixo, 
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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 definído 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. 

11.4. FUNDAMENTOS 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: 

11.4.1. 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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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 

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". 

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 
Tecnológicas é um pequeno feito, to somente "um passo para os brasileiros" 
correlato a "um pequeno passo para o homem", enquanto o desenvolvimento 
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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. 

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 
interpretação que não são boas, com deficiências técnica, com articulação de 
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 
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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. 

11.4.2. 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 flQ  5, "DOOH 
Aeroporto Geral", na peça corporificada n2  6, aOutdoor  9x3 m", e na peça 
corporificada n 10, "DOOH Aeroporto São Luís". Veja-se: 
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Peca n Q  5, "DOOH Aeroporto Gera!" 
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Peça n9  6, "Outdoor 9x3 m" 
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Peça n 10, "DOOi- J Aeroporto São Luís" 
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Comparativamente, nota-se o uso correto desses elementos 
gráficos na peça n2  7, "Facebook Carrossel", da Ideia Criativa da licitante DEBRITO, 
o que revela a inconsistência do trabalho elaborado. 

Em verdade, analisando-se tecnicamente a peça nL> 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 ng 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 n 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 link ao qual os espectadores deveriam ser 
direcionados para conhecer mais sobre os benefícios do acordo firmado. Veja-se: 
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261. 	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. 

262. 	Carece de fundamento, portanto, a avaliação da Subcomissão 
Técnica do subquesito Ideia Criativa da licitante DEBRITO, que, in verbis, alega que 
a mesma possui "Excelente alinhamento, solução criativa pertinente, boa adequação, 

--------- 



a consistência do conhecimento dos hábitos de consumo de 
comunicação dos segmentos de públicos-alvo da campanha 
publicitária; 
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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. 

11.4.3. 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 
Briefing; 

a consistência técnica demonstrada na proposição e defesa da 
estratégia, da tática e do plano de mídia; 
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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, bom 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 - "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 MCTI, cidadão, setores privados e não privados impactados 
por meio da Estratégica Nacional de Ciência e Tecnologia". 

270. 	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 brieflng. 



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 mídia (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 regionaiização, os meios selecionados que compôem esta estratégia 
são: Tv Aberta, Tv Fechada, Internet, Rádio, Cinema, Jornal. Revista e Midia 
Exterior. 

ASABCDE 18+ 
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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. 

Sobre o tema, o subitem 11.3.4 do edital preceitua que: 
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recomendadas, em consonância com a Estratégia de Comunicação 
Publicitária proposta, contemplando: 

L 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; 

IL 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 penalizacão 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 
eficiência' 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 majorada. 
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11.4.4. 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 W22  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 atribuída 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 

12.2.2,l1uesito 2-Capacidade de Atendimento 

Subquesito 1- Clientes: o porte e a tradição dos clientes, como anunciantes publicitários, e o 
período de atendimento a cada um; 

Subquesitn II - Profissionais: a eoperiéncra dos ptofrssiona:s da licitante em atividades 
publicitárias e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às 
necessidades de comunicação publicitáriadoj9ç, 

cl Subquesrto lii - lnfraestrutura- a adequação da infraestrutura e das instalações que estarão  
à disposição do,9jnexecuçãodo ---ntrato  

Subquesito IV - Sistemática de Atendimento: a funcionalidade do relacionamento  
operacional entre o2COM e a licitante; e 	 - - Excluido: Mcli 

Subquesito V - Informação de Marketing: a relevância e utilidade das informações de 
marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle 	 -- 
de midia que a licitante colocará regularmenite à disposição do.&Q 	 'ExclUkba' MOO 

12.2 3,Quesito 3- Repertório 	 --- Lackiido 

a originalidade 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 linguagem às características dos 
meios e públicos-alvo; e 

e) a qualidade da produção, da evecução e do acabamento das peças 

12.2 4Ques:mo 4- Relatos de Soluções de P'oblenmas de Comunicação 	 - -. Eockiido 

a) a evidéncia 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. 

e) a compievidade do desafio de comunicação apresentado no Relato e a relevãncia dos 
resultados obtidos; e 

d) o encadeamento lógico da exposição do Relato pela licitante LL) 
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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 n2  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: 

NOME/ EMPOOSA, 	 00 IOITO 	 DATA. 07/01/3012 

NOTAS DA oucàMiÂô 

2 T10fbbOH 

7 14 4.10 4.10 4.10 0,1 404.010 do  
.4006., 	6 	.nIld.d., do 	.ol. p.àNoo 	do MEIO 

0,4 300 2.00 2,00 2.0 ml, 	Anlo• 	T..'n 400 ..10010 	dp.U10 4.. ME TI  

S200.náto. 4. AUO4.o,,(, 0,1 3,10 340 2.10 0,4 S8m,,.M4.. do •00,4400040 ro, .$on. d6po.04.Ad.d. 	... p 
Mcli.. 

i.004.,d. 0d040001. do, m4.fl40ç00* do 	• (o4440Aaçlo po.uol. 4,00 4,10 4.00 4.6 i,o440, 0000000,4.. do o.o4.04. do mml. 40.  o 4.0.00. oo4..... 	dApo,ç1 
Mcli 

E .n.l.nl. ..IØn.Ndodo do ,.4.ç4o o4.IW. 440000 O 	pi4i4..04o* O 00 4...h.. 3. 
4.00 4.00 1.00 0.0 ,.00..*.çA., 	 O.a4d.do  4. p.dolo 	3. • 

0.4.00.4. 0010000T 04 
1 O 0, 00 1.00 1 .00 LO 0*6(40 (40 0000 do 4.4.000 no 	nçoMo6. do 'OM10 P.obI,nn., do C..non4noçlo fl.nnon.l..do 4040 o .I40i. 4004.44... ..ot,I4.aM. e... no ,o.oii.d., 0604., - iijil - __0ã---  - 'POOflUAÇAOTOTAL 
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PLANILHA AVALIATIVA - 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES: 

DeBRITO PROPAGANDA 

NOTAS OASS,IACOMIS3A4) 

{susQuEslTo/auno 
PAÃO 20%  

$nntOMI 

2.50 250 Cii' 	sou 0,6 2,50 2 5 	ApOourlerrrr de, brangênila ruionI 

Atendeu parcialtoente ao, atnbutOs do subquesito. Faltou apres0010çao de perfil de peulissional do SI, 
Pioltoonat 1,2 4,50 4,50 4,50 4,5 exigido onoto eottotta,x terinin,a no EdItal - Anexo 4- Soubitettr 5.4. bern oonto lndk,ç0o do ptoFlsolo.ralo pata 

dl3ltallnxneeúdo). 

Infraentrutura -, 0,4 2,00 2,00 200 2.0 Atend.o aOt atributos do snbqxunsito. 

S.otetrrjt,ta do 
5 02 050 050 

Atet,deo partlImente ao, atdbotoo do subqxueslto. Ao Infoonraçõos apeesentadas de—motor AttI.s ao 
Atrrrdnnnto , . , 0.50 

de,nritino do obeia 	sa çôoe e ,eoponbllidadeo, do Ooe A apeosentaçio objtioa da eloteniotIro da atendiroteto. 

nfnnrraçons de Marberrrr.  4 0,6 400 200 2.00 20 
Atendeu paenialtroente aos attlbotoo do oobqonoito O quantitatloo e o detalhanrento das futolonabdado, doo 
Software, que seria utilizadas na toecuçio contnatual tnostt.tant',e abaixo do esperado. 

CAPACIOAD400 
ATENDIMENTO 

IS 3 USO 11,10 11,50 11,5 

Ropg,n'ópao 10 1 10100 10,00 10,00 10,0 Atebdeu000atrlbato,doqoe000 

.utLATOS SOl.UÇÓ(S 
P003t1t.1A3 DE 20 2 9,I5 9,75 

Atendeu poroialnrente ano atn'botoo do quesito, drotaoadansentn 504050 à oonrpinoidade do desafio de 

"OMUNICACAO 
COtrtoeosaÇio. 

SOMA000IIJ 35 31,3 31,3 31.3 31.3 000TUAÇÂOTOTAI-1DENTIFICAOA 

SUS3SICAS DA suSwbessAdo 

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: 

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. 11 
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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: 

294.1. 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. 

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

(1) 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, ante a adequação aos requisitos do Edital, bem 
como a boa técnica demonstrada, requer-se a majoração da 
pontuação atribuída à CÁLIX em relação a tais subquesitos. 

r 
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(i.b) Especificamente no que toca ao Subquesito Estratéia de Mídia 
e Não Mídia: 

A avaliação promovida pela Subcomissão Técnica 
referente às propostas das duas primeiras classificadas (a 
saber, em ordem decrescente, DEBRITO e ESCALA) em 
comparação com a Recorrente (CÁLIX), está maculada por 
subjetividade que não justifica a diferença de 1,64 pontos 
entre a nota da 34  (CÁLIX) e da 1 (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 BINDER, 
em razão de que: 
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1. O Raciocínio Básico apresentado no Plano de 
Comunicação da agência BINDER recebeu pontuação 
desproporcionalmente alta em comparação à pontuação 
atribuída às demais licitantes, em especial a Recorrente; 
da mesma forma, a pontuação afigura-se incoerente ante 
as justificativas apresentadas pela Subcomissão Técnica, 
inclusive em relação à pontuação desta Recorrente, o que 
torna necessária a redução da nota conferida à licitante 
BINDER neste Subquesito. 

(ii.b) Plano de Comunicação Publicitário (Quesito 1) - Estratégia de 
Comunicação Publicitária (Sub quesito 2): 

A Estratégia de Comunicação Publicitária apresentada no 
Plano de Comunicação da agência BINDER recebeu 
pontuação excessivamente alta em comparação às notas 
atribuídas às demais licitantes, em especial a Recorrente; 
da mesma forma, a pontuação afigura-se incoerente ante 
as justificativas apresentadas pela Subcomissão Técnica, 
inclusive em relação à pontuação desta Recorrente, o que 
torna necessária a redução da nota conferida, para que 
se guarde isonomia no julgamento e coerência com as 
gradações dos critérios utilizados pela Subcomissão 
Técnica. 

A Estratégia de Comunicação Publicitária apresentada no 
Plano de Comunicação da agência BINDER recebeu 
pontuação excessivamente alta, pois a avaliação não 
considerou o grave vício conceitual da campanha, que 
induz o público-alvo ao erro ao utilizar como elemento 
representativo um capacete de astronauta, transmitindo 
mensagem equivocada de que haveria brasileiros 
viajando ao espaço a partir do Acordo de Salvaguarda 
Tecnológica, consequentemente, agravando problema de 
comunicação que deveria ser solucionado nos termos do 
briefing. Desta forma, é forçoso reconhecer que a nota da 
licitante BINDER deve ser reduzida. 

A Estratégia de Comunicação Publicitária apresentada no 
1 	 1 	 Tpjr'Tr 	.-..-L..... 
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em termos semânticos e gramaticais, tendo sido 
interrompido por um ponto final de modo a 
comprometer a comunicação. 

(ii.c) Plano de Comunicação Publicitário (Quesito 1) - Ideia Criativa 
(Sub quesito 3): 

A Ideia Criativa apresentada no Plano de Comunicação da 
agência 	BINDER 	recebeu 	pontuação 
desproporcionalmente alta em comparação àquela 
recebida pelas demais licitante, violando a isonomia do 
julgamento, e incoerente em relação às justificativas 
apresentadas pela Subcomissão Técnica, o que torna 
necessária a redução da nota conferida, para que a 
mesma seja coerente com as gradações de avaliação e 
isonômica com relação aos pares. 

A Ideia Criativa apresentada no Plano de Comunicação da 
agência BINDER recebeu pontuação excessivamente alta, 
sendo imprescindível sua redução tendo em vista o erro 
grosseiro em diversas imagens, nas quais há um capacete 
de astronauta desproporcionalmente grande, tornando a 
peça cômica e prejudicando a transmissão da mensagem. 

A Ideia Criativa apresentada no Plano de Comunicação da 
agência BINDER recebeu pontuação excessivamente alta, 
tendo em vista que não houve desconto de nota da 
agência pela falta de adequação entre a peça n2  6 e o meio 
escolhido para a veiculação, prejudicando a transmissão 
da mensagem em vista haver excesso de texto apesar de 
se tratar de meio de leitura rápida. Consequentemente, é 
forçoso que haja a redução da nota da agência. 

A Ideia Criativa apresentada no Plano de Comunicação da 
agência BINDER recebeu pontuação excessivamente alta, 
pois não houve qualquer desconto de nota apesar da 
completa inadequação da peça corporificada ng 9 e seu 
conteúdo ao acesso via mobile, o que torna a mídia 
extremamente restrita vez que útil apenas ao acesso por 
computador. Consequentemente, é forçoso que haja a 
redução da nota da agência. 

e 
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(ii.d) Plano de Comunicação Publicitário (Quesito 1) - Estratégia de 
Mídia e Não Mídia (Sub quesito 4): 

A Estratégia de Mídia e Não Mídia apresentada no Plano 
de Comunicação da agência BINDER recebeu pontuação 
excessivamente alta em comparação àquela que deveria 
ter sido atribuída, tendo em vista sua proposta ter 
desrespeitado os termos do Edital, deixando de incluir 
grupos definidos como público-alvo pelo briefing, além de 
apresentar erros e omissões nas simulações de público-
alvo, o que torna necessária a redução da nota conferida. 

A Estratégia de Mídia e Não Mídia apresentada no Plano 
de Comunicação da agência BINDER recebeu pontuação 
excessivamente alta em comparação àquela que deveria 
ter sido atribuída, pois propõe a utilização de meios 
ineficientes (jornais e revistas), desperdiçando 
investimento público, além de direcionar grande 
quantidade de investimento para praças não prioritárias, 
em desacordo com os termos do briefing, o que torna 
necessária a redução da nota conferida. 

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

(iii.a) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Raciocínio 
Básico (Sub quesito 1): 

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, 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 

4 
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pela Recorrente, o que demanda redução da nota da 
licitante ESCALA neste Subquesito. 

3. 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) - 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 
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 

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, §1 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 
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como por deixar de atender o item 12.2.1.2, "1", 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. 

(iii.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 
da nota atribuída à licitante neste Subquesito, caso não 
lhe seja atribuída nota zero em atenção ao requerimento 
anterior. 

A peça n2  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 
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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. 

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

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

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 briefin,q, o que 
enseja necessária a reavaliação e redução da nota da 
licitante ESCALA neste Subquesito. 

Há 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), 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 
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necessária a reavaliação e a consequente redução da 
nota atribuída à licitante ESCALA neste Subquesito. 

4. 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. 

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

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

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. 

A 
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(iii.J) 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, inclusive em grau 
recursal, no âmbito da Concorrência n2  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. 

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

(iv.a) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Estratéaia de 
Comunicação Publicitária (Sub quesito 2): 

O Partido Temático da campanha da licitante DEBRITO, 
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; 

0 Conceito da campanha da licitante DEBRITO transmite 
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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. 

(iv.b) Plano de Comunicação Publicitária (Quesito 1) - Ideia 
Criativa (Subquesito 3): 

O contexto visual da peça n.9  5, "DOOH Aeroporto Geral", 
da peça ng 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 ng 10, "DOOH Aeroporto São Luís", 

1 
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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 atribuida ao mesmo Subquesito da 
proposta da Recorrente deve ser majorada. 

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

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. 

A tática de mídia foi apresentada conjuntamente à 
estratégia de mídia, em desrespeito a ordem disposta no 
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 sim ulações, 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. 

(1)  
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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. 

(iv.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 
de 25%, o que demanda redução da nota atribuída à 
licitante DEBRITO neste Subquesito, a fim de assegurar 
que o julgamento seja objetivo, conforme a lei. 

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. 

1] 
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4. 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), 06 de abril de 2022. 

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


