
A Comissão Permanente de Licitação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ,

. Ref.: Concorréncia nº 001/2018

Processo nº. 23104028736/2018-17

A THINK Service Design, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 12.730961/0001— "

30, estabelecida na rua 'lmbé, nº 146, Cidade Jardim em Campo Grande '— MS, com base na

«alínea "b", do inciso I do artigo 109, da Lei Federal n. 8.666/1993 — Lei de'Licitações e .

Contratós Administrativºs —' respeitosamente interpõe o presente Recurso Administrativo

referente aojulgamento do invólucro número 1 (Plano de ComUnicação Publicitária — via não

identificada)

O recurso é contrário 5 decisão da Subcomissão Técnica que desclassificou a presente agência

' requerente com base em fundamentos com visiveis erros de interpretação do editalou

desconhecimento dos conceitos explicitados no mesmo. Somado a isso, o presente recurso é_

contrário também, 5 classificação das agências TIS Publicidade e Propagandae OK ,

Comunicação que. claramente descumpriram o edital no 'que se refere-ao principio de 'não'

identificação de proponentes na via não identificada, constante no subitem 10.4 do edital e no

, , que diz respeito ao cálculo da distribuição dos custosno planejamento da campanha como -.

_ solicitado no subitem 107.7.

No quetange o desrespeito ao subitem 10.4 que prima pela não identificação de propºnente, A,

a agência TIS Publicidade e Propaganda em seu conteúdo do Plano de Comunicação

Publicitária — via não identificada, utiliza--se de caps lock na palavra ”PASSE” que consta na

página número 2, iinha 38. De acordo com a Academia Brasiieira de Letras, ”Passe” enquadra-

se em siglas do tipo sigiema, ou seja, tem caráter de vocábulo ou palavra. P_ela norma culta

padrão, siglas formadas por mais de três letras e que formam sílabas devem, ser grafadas:

apenas com a primeira letra em maiúsculo. Sendo assim, não há justificativa para que o termo.

”Passe” seja escrito em caps lock o que, por sua vez, sendo escrito em caixa alta desatende o

editai. O subitem 10.4 versa sobre a aposição do conteúdo davia não identificada Plano de'

Comunicação Publicitária, que contiver qualquer marca, sinal, etiqueta, palavra ou qualquer

outro elemento que possibilite a identificação do seu proponente/autor antes ou depois da

abertura do invólucro 01 e, na letra ”d" faz vedação específica sobre o uso de caps look, como

segue: ”sem utilização de ”caps lock" ou caixa alta no texto ou titulo".

Sobre esta observância, vale ressaltar que a referida agência fez a utilização correta da palavra

em uma citação anterior, que pode ser conferida na mesma página (página número 2), Iinha

número 3, tendo escrito: ”Passe — Programa de Avaliação Seriada” e posteriormente, grafou—a

com caps lock ”PASSE" (página número 2, linha 38). O que nos Ieva ao entendimento com mais

propriedade de que, a licitante em questão tem a consciência de que não há justificativa para

a sigla do Programa de Avaliação Seriada — ”Passe" ser grafada em caps lock.

Vale lembrar que, por descumprir, este mesmo quesito, referente 5 utilização de caps lock que

consta no subitem 10.4, alínea ”d”, a agência Slogan Publicidade (correspondente 5 proposta,

B), também participante deste processo licitatório, foi desclassificada como consta registrado

na ata de julgamento do invólucro número 1 (Plano de Comunicação Publicitária —— via não

identificada): ”2. Apresentação das notas e justificativas para a Proposta B, A proposta técnica
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foi desclassificada, por desatender o especificado no Edital: Motivo — texto com ”caps lock” ou

caixa alta no texto ou titulo, na expressão ”MIDIAS DIGITAIS", página 11,0 que desatende a

Ietra ”d" do item 10..4 De aCordo com o item 10.,5 será desclassificada a licitante que

descumprir o disposto neste item 10.4". Portanto, para que o processo de avaliação seja justo

e preze pela equidade do julgamento feito às participantes, é necessário que todas as licitantes

sejam submetidas ao mesmo padrão de julgamento Sendo insustentável que urna proposta

seja desclassificada pelo uso de caps lock enquanto outra permaneça. . '

Ainda no que tange o respeito a não identificação do proponente/autor da via não identificada

do Plano de Comunicação Publicitária, respeitando o mesmo subitem 10.4 do edital que diz:

_”Sera vedada a aposição, ao invólucro e conteúdo destinado às infórmações da via não

identificada do Plano de Comunicação Publicitária, de qualquer marca, sinal, etiqueta, palavra

ou qualquer outro elemento que possibilite a identificação do seu proponente/autor antes ou

depois da abertura do invólucro 01”, observa--se o uso de preenchimento nas tabelas

intituladas corno ”Planilha de distribuição por meio” constante na Estratégia de Mídia da

Agência TlS Publicidade e Propaganda em diversos pontes das tabelas, além do uso do recurso

de caps lock nos nomes dos programas televisivos que Constam na tabela referente ao veiculo

— de comunicação ”Televisão", bem como o uso deste mesmo recurso na aba que discrimina os

,_ veículos de comunicação a que cada tabela se refere (Televisão, Rádio, internet.. .)

No edital, consta claramente que a única exceção à formatação exigida a Via não identifiCada

do Plano de Comunicação Publicitária para as tabelas é a escoIha do tamanho da fonte, como

se contata do subitem 10.2 1 ”Exclusivamente na elaboração das tabelas, planilhas e gráficºs

_ integrantes do plano de midia, os proponentes poderão utilizar os tamanhos da fonte

tipográfica Arial que julgarem mais adequados para sua apresentação”. Sendo assim, o uso de

preenchimento nas tabelas, caps lock e demais recursos trabalham a favor da identificação das

propostas o que é vedado no edital no 10.4, já citado anteriormente.

Também infringindo a máxima de não haver identificação da via não identificada do Plano de

Comunicação Publicitária, a agência OK Comunicação não cumpre algumas determinações

previstas em edital. De acordo com o subitem 104, alinea ”g",deve utilizar em todo o

conteúdo fonte ”Arial", no entanto, a licitante utilizou fonte ”Calibri" na numeração das

páginas da via não identificada. Neste mesmo material, a agência descumpre a alínea ”f” do

subitem 10.4 que determina o uso de espaçamento simples entre linhas, quando em sua

página número 1 não posiciona o texto de forma continua. Seguindo o espaçamento simples

que especifica o edital, a primeira linha do parágrafo que inicia a página número dois (”Além

desses três processos seletivos....") deveria constar na página número 1. A mesma agência

ainda desrespeita o espaçamento de 2 centimetros na margem esquerda, previsto na na alinea

”b" do subitem 10.4 do edital, nas páginas 6, 8, 12, e 13.

Mais uma vez, identificamos a falta de equidade no julgamento, considerando que a agência

Fixa Comunicação e Eventos (correspondente à proposta E) foi desclassificada pela

Subcomissão Técnica por não respeitar o espaçamento simples indicado em edital. A

justificativa de sua desclaSsificação assim foi defendida em ata: ”A proposta técnica foi

desclassificada, por desatender o especificado no Edital: lVlotivo— espaço não simples em novo

parágrafo na página 3, o que desatende a letra ”fª do item 10.4. De acordo com o item 10.5.
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Será desclassificada a licitante que descumprir o disposto neste item 10.4". Consideramos que

não se pode ter tratamento diferenciado entre as concorrentes, portanto, o que é aplicado a

umadeve valer para todas.

Ainda prezando pela não identificação das propostas, apontamos que a agência OK

Comunicação utilizou de duas cores (azul e lilás) em suas tabelas presentes na Estratégia de

Midia, recurso que claramente diferencia o material. Reforçando o que estabelece o edital, só

é Iivre, às tabelas, a escolha dotamanho de fonte, como prevê sUbitem 10. 2. 1, já mencionado.

Somado a estes desacordos ao edital, as duas agências classificadas no certame, TIS

Puincidade e Propaganda e OK Comunicação, deixam de atender, ainda, a um requisito que foi

' solicitado no subitem 10.7.7 do instrumento convocatório que eXplicita ser necessário incluir

no cálculo da distribuição dos custos da campanha o valor referente ao serviço de criação,

como pode ser constado com a leitura do subitem 10.7.7 do edital: ”No cálCulo da distribuição

dos custos para criação, produção e veiculação da campanha, as licitantes utilizarão como

referencial uma verba de. R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em conformidade com Briefing.

Fica o periodo de veiculação e das praças a serem conSiderados na simulação de mídia em 15

(quinze) dias". Sendo assim, o valºr total da campanha deve contemplar os custos de criação

sem ultrapassar o teto estipulado de gastos para toda a campanha, ConStante em edital, que

corresponde a R$,300.000,00. '

Ao analisar o conteúdo da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária da

agência TIS Publicidade e Propaganda, disponibilizada pela Comissão Permanente da Licitação,

constata——se em sua Estratégia de Mídia que o valor de criação não foi considerado no

planejamento da campanha No quadro de ”Resumo Geral" da campanha constam valores

referentes ao Plano de Mídia, para o periodo de 25 dé outubro a 08 de Novembro de 2018,

com montante de 278.032,66 (equivalente a 93% do total da verba disponível para a

campanha) e os valores relativos 5 produção de peças para veiculação, com custos de R$

20. 550,00 (o que representa 7% do valor total destinado 5 campanha), sendo assim o valor

final da campanha elaborada pela agência TIS foi de R$ 298.582,66 sem mencionar os custos

referentes 5 criação.

Mesmo cogitando a hipótese de que a referida licitante tenha omitido o valor de criação

considerando não comprometer o entendimento sobre sua estratégia de mídia, o argumento

não se sustentaria, uma vez que subtraindo o valor gasto pela agência em sua campanha (R$

298.582,66) do valor máximo determinado pelo edital (RS 300.000,00) 0 valor restante

disponível para os custos com criação (RS 1.417,34) não é suficiente para cumprir com a

elabooração das peças mínimas previstas no edital, que de acordo com subitem 10.2, inciso III,

são: anúncio para jornal ou revista, outdoor, roteiro para VT, roteiro para rádio e banner para

internet. .

A também classificada OK Comunicações descumpre ainda mais o que está determinado no

subitem 10.7.7 do edital, que'diz: "No cálculo da distribuição dos custos para criação,

produção e veiculação da campanha, as licitantes utilizarão como referencial uma verba de R$

300.000,00 (trezentos mil reais), em conformidade com Briefing. Fica o período de veiculação e

das praças a serem considerados na simulação de mídia em 15 (quinze) dias". O duplo
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, ' descumprimento se deve por não considerar no planejamento de sua campanha os custos de

criação e também os custos referentesà produçãodos materiais.

A referida agência apresenta na Estratégia de Mídia apenas Os valores de veiculação. que

somam o montante de R$ 298.889,00. Aplicando o mesmo raciocínio para ambas classificadas,

mesmo que a licitante OK Comunicação tenha omitido “os valores de criação e produção,

considerando não comprometer o entendimento de “sua estratégia de mídia”, o argumento não

se sustentaria, uma vez que subtraindoo valor gasto pela agência na campanha (R$

298.889,00) do valor máximo determinado pelo edital (R$ 300.000,00) o valor restante.

disponível para os custos'com criação e produção (R$ 1.111,00) não é suficiente para“ cumprir

“com a criação e a produção. das peças minimas previstas, que de acordo com subitem 10.2,

inciso lll, são: anúncio para jornal ou revista, outdoor, roteiro para VT, roteiro para rádio e

banner para internet. .

A obrigatoriedade de inserir osvalores- referentes aos serviços de criação no cálculo da

distribuição dºs custos dacampanha fºi reforçada com a resposta da Comissão Permanente de'

Licitação ao pedido de esclarecimento número 03. Como pode ser constatado a seguir:

.”O item 10.2 '— V— c) do Editol diz:

c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de'

fornecedores.

Ao contrário do item acima, o briefing diz:

7. VERBA REFERENCIAL PARA INVESTIMENTO

Para a realização da campanha publicitária, tanto a criação quanto a produção e veiculação, a

licitante deverá utilizar como referencial uma verba de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)..

Todos os custos de criação, produção e veiculação deverão estar inc/usos na verba indicada.

A lei 12.232/10, no capítulo ll, artigo 79 diz:

IV— estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente exp/icitará e justificará a estratégia

e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por

ela sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento convocatório,

apresentada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que

identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e ' suas respectivas quantidades,

inserções e custos nominais de produção e de veiculação.

Pergunta: Os custos de criação da campanha devem ou não fazer parte da verba de R$

300.000,00? O edital e a lei dizem que não e o briefing diz que sim. Caso seja necessário incluir,

devemos considerar os valores de tabela cheia do Sinapro/MS”?

Apesar de incompleta, já que a Comissão Permanente de Licitação não respondeu quanto aos

valores que se deveria considerar para os custos de criação, foi categórica ao reforçar a

necessidade de incluir os custos de criação no cálculo da distribuição dos custos da campanha.

Como pode ser constatado na resposta:
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”Para a realização do campanha publicitária, tanto o criação quanto a produção e veiculação,

o licitante deverá utilizar como referencial uma verba deR$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Todos os custos de criação, produção e veiculação deverão estar inc/usos no verbo indicodo.

"imprescindível a análise do item 10.7.7 do editol em cotejo com os demais dispositivos

' citados. Eis o teºr: '

10.7..7 No cálculo do distribUição dos custos para criação, produção e Veiculação da

campanha, as licitantes utiliZarão como referencial uma verba de R$ 300. 000,00 (trezentos mil

reais), em conformidadecom Briefing. Fico o período de veiculação e daspraças o serem

considerados na simulação de midio em 15 (quinze) dias.

Como se observa, não háqualquer divergência entre o que foi proposto pelo edital e o proposto

' pelo briefing, ambos Orientam as licitantes que os valores de criação, produção e veiculação

deverão estar inseridos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reois).

Assim, quando o alinea”c” doinciso V do item 102 do editol estabelece que ”devem ser

desçonsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores”,

boa exegese (interpretação canjunta de todoo edital)conduz ao entendimento de que não

serão considerados os custos internos e os honorários relativos aos serviços de terceiros

'- realizados para as agências, ou seja, deverá considerar apenas os custos de criação, produção

e veiculação próprio das agências. '

Diante disso, não há se falar em contrariedade das normas editalícias e de seus anexos, bem '

como qualquer prejuízo a interpretação das normas que regem o concorrência n. 01/2018,

opinando este Órgão Técnico pela continuidade do certame”.

Sendo assim, entende——se que'as licitantes TIS Publicidade e Propaganda e OK Comunicação _

descumpriu claramente o edital. A primeira por desconsiderar os valores referentes 5 criação

em seu planejamento de custos da campanha e a segunda por não incluir os valores de criação

e também de produção no planejamento da campanha. Nesse contexto, chama a atenção que

as demais agências participantes do certame: Think Service Design, Slogan Publicidade e Fixa

Comunicação e Eventos consideraram no planejamento da campanha os custos de criação,

produção e veiculação, atendendo os custos desses serviços dentro do valor máximo

estipulado de R$ 300.000,00 conforme consta no edital. Em respeito às demais licitantes que

se atentaram a atender o que foi solicitado, é necessário que seja procedido um julgamento

coeso e coerente com o edital e que as medidas cabíveis em caso de descumprimento do

mesmo sejam tomadas.

Ainda sobre a avaliação da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária

levantamos uma questão agravante de, a que tudo indica, erro de interpretação ou equivoco

por falta de conhecimento dos membros que julgaram as propostas técnicas que levaram a

desclassificação da agência THINK Service Design. De acordo com Ata de Julgamento do

lnvólucro número 1 (Plano de Comunicação Publicitária —- via não identificada), a

desclassificação da agência THINK Service Design, correspondente 5 Proposta A, se deu por

supostamente ultrapassar o valor máximo determinado em edital para a campanha (R$

300.000,.00) A justificativa, que consta em Ata, relaciona o valor adotado pela THINK para os
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custos de criação com o que diz o edital [sobre os valores de mídia, colocando—os como se

fossem a mesmaícOisaÇ

Para entender: no planejamento dos custos da Campanha elaborado pela THINK, a agência

considerou para os valores de criação 50% dos preços indicados na tabela do Sinapro-lVl.S

Segundo os membros julgadores, esse valor deveria ser projetado em 100%, póis no edital

especifica que os preços de midia devem ser os de tabela cheia dos veículos. E portanto, ao se

projetar os valores para 100% a verba destinada à campanha ultrapassaria o teto de R$

300.000,00._

Há aqui, um evidente erro de interpretação [ou desconhecimento do teor do edital por parte

' dos membros julgadores. Comoé sabido, criação e mídia não são sinôhimós. A primeira diz

respeito aos serviços de, elaboração das peças publicitárias que são desenvolvidas pelas

agências e precificadas por elas tendo como balizador a Tabela de Preços do Sinapro—lVlS. Já os

custos de mídia se referem à compra de espaços pUblicitários precificados pelos veículos de

comunicação. Tendo isso esclarecido, é importante entender que o edital determina que para

os custos de mídia devem ser considerados os valores de tabela cheia dos veiculos de

II ”

comunicação, como consta no subitem 102, inciso V, alinea a , assim escrito: ”V- Na

”simulação de que trata O item i 10. 2. N: a) os preços de midia devem ser os de tabela cheia

' dos veículos". O que foi cúmprido rigorosamente pela THINK: todos os custos referentes a-

veiculação de mídia seguiram os valores de tabela cheia dos veiculos. '

Os valores majorados em 50% no planejamento de custos da campanha, que é citato pelos

membros julgadores, foram os referentes à criação e não mídia. Sobre os valores a serem

adotados para a criação, o edital não traz nenhuma informação ou orientação. Ressalta——se

ainda que, em um dos pedidos de esclarecimentos (pedido de esclarecimento número 3, ja “

constante neste documento) foi levantada essa dúvida e a resposta da Comissão Permanente

de Licitação também não trouxe essa informação, como pade ser comprovado a seguir.

Pedido de esclarecimento número 03:

”O item 10.2 — V— c) do Edital diz:

c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de

fornecedores.

Ao contrário do item acima, o briefing diz:

7. VERBA REFERENCIAL PARA INVESTIMENTO

Para a realização da campanha publicitária, tanto a criação quanto a produção e veiculação, a

licitante deverá utilizar como referencial uma verba de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

Todos os custos de criação, produção e veiculação deverão estar inclusos na verba indicada.

A lei 12.232/10, no capitulo ll, artigo72 diz:

lV— estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente exp/icitará e justificará a estratégia

e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por

ela sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento convocatório,
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apresentada sOb a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que

identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídos e suas respectivas quantidades,

inserções e custos nominais de produção e de veiculação.

Pergunta: os custos de criação da campanha devem ou não fazer parte da verba de R$

300000,00? O edital e a lei dizemque n6o e o briefing diz que sim. Caso seja necessário incluir,

devemos considerar os Valares de tabela cheia do Sinapro/MS”? '

' Emresposta, a Comissão Permanente de Licitação defendeu a necessidade de incluir os custos

de, criação 'no planejamento da campanha sem, no entanto, esdarecer quais os valores

deveriam ser adotados: ' ' A

f'Para a realização da campanha publicitária, tanto a criação quanto a produção e veiculação, '

a licitante deverá utilizar como referencial umq Verba de R$ 300. 000,00 (Trezentos mil reais).

Todos os custos de criação, produção e veiculação deVerão estar inclusos no verba indicada.

.É impreScindível a análise do item 10.7.7 'do edital em cotejo com os demais dispositivos

citados. Eis o teor:
— ,

“10.77. No calculo da distribuição dos custos para criação, produção e veiculação da .

* campa,nha as licitantes utilizarão como referencial uma verba de R$ 300. 000,00 (trezentos mil

reais), em conformidade com Briefing. Fica o período de veiculação e das praças a serem

considerados no simulação de mídia em 15 (quinze) dias.

Como se observa, não há qualquer divergência entre o que foi proposto pelo edital e o proposto

pelo briefing, ambos orientam as licitantes que os valores de criação, produção e veiculação!

' deverão estar inseridos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Assim, quando a alínea ”c” do inciso V do item 102 do editol estabelece que ”devem ser

desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores”,

boa exegese (interpretação conjunta de todo o edital) conduz ao entendimento de que não

serão considerados os custos internos e os honorários relatiVos aos serviços de terceiros

realizados para as agências, ou seja, deverá considerar apenas os custos de criação, produção

e- veiculação próprio das agências.

Diante disso, não há se falar em contrariedade das normas editalícias e de seus anexos, bem

como qualquer prejuízo a interpretação das normas que regem a concorrência n. 01/2018,

opinando este Órgão Técnico pela continuidade do certame”.

Considerando que o valor de midia não é valor de criação e que o edital não menciona em

momento algum qual é a referência de valor que deve ser adotado para precificar os serviços

de criação, a agência THINK utilizou a politica de preço por ela adotada na Proposta de Preços

para precificar os serviços de criação, sendo de 50% do valor da tabela do Sinapro--MS Um

posicionamento que prima pela coerência entre o que foi ofertado pela agência na Proposta

de Preço e sobre seu posicionamento de cobrança diante da campanha proposta em edital.

Sendo assim, os argumentos dos membros julgadores para desclassificação da THINK não

condizem“ com a realidade e estão em desacordo com o próprio edital. Já que, segundo como
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consta em ata, a desclassificação da agência se deve por: primeiro — supostamente desatender

o que é mencionado em edital ao adotar 50% do valor da tabela do Sinapro para os serviços de

criação. Como já esclarecido, o que consta em edital refere-se ao valor de mídia devendo ser

adotado o valor de tabela cheia dos veículos, o que foi rigorosamente respeitado e que pode

ser comprovado ao se analisar as tabelas que compõem o planejamento de mídia.

O segundo argumento apontado pelos membros julgadores afirma que, ao se corrigir os

"valores referentes ao custo da campanha, supostamente majorados em 50%, seria extrapolado

o teto de R$ 300.000,00 previsto no edital. Essa afirmativa trata-se de um equívoco, pois não

há razão de projetar nenhum valor apresentado no planejamento de custos da campanha já

que para os custos referentes à mídia foi respeitado os valores cheios da tabela dos veículos;

os custos de produção estão de acordo 1com os orçamentos encaminhados pelos fornecedores

e praticados no mercado e; os valores de criação segue a politica de preço adotada pela Think

em sua Proposta de Preços, uma vez que o certame não mencionou qual referência de preços

adotar para os serviços de criação.

Portanto, pedimos que seja desconsiderada a desclassificação da agência THINK Service Design

por entender que os argumentos apresentados pelos membros julgadores não têm correto

, embasamento e amparo nas próprias diretrizes do edital. Tendo alagência cumprido todas as

exigências constantes em edital.

Diante de todo o exposto, e segura de que a Comissão Permanente de Licitação pretende

conduzir este processo licitatório de maneira justa e coerente, a THINK Service Design solicita

por meio deste recurso que sejam atendidos os seguintes itens:

a) Desclassificação das agências TIS Publicidade e Propaganda e OK Comunicação por

descumprimento de vários quesitos do edital

b) Classificação da agência THINK Service Design que foi prejudica pela má interpretação

e/ou entendimento do edital pela Subcomissão Técnica, tendo cumprindo e

respeitado todas as exigências constantes em edital.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Campo Grande-MS, 14 de novembro de 2018
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