
 
 
AO  
ILUSTRÍSSIMO SR. PRESIDENTE, DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - UNICERRADO 
Processo Licitatório 2022022881 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA 
 
 
A Empresa Cannes Publicidade Ltda., pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.542.307/0001-87, sediada na Rua 17-A, nº 933, Setor 
Aeroporto, Goiânia, Goiás, Cep.: 74.070.100, telefone: (62) 3219-7000 ou (62) 9.9419-
6379, e  e-mail: trafego1@cannes.com.br, por intermédio de seu representante legal 
subscrito ao final, vem, com o devido respeito, à augusta presença de Vossa Senhoria, 
apresentar seu Recurso Administrativo, que passa a expor. 
 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Contra a incabível decisão da Comissão de Licitação e da Subcomissão Técnica sobre 
as Propostas Técnica das licitantes participantes do processo licitatório, sendo as 
empresas: Mancini Comunicação e Marketing Ltda., Imagem Única Propaganda Ltda., e K+ 
Publicidade Ltda., mediante as razões de fatos e de direito a seguir aduzidas. 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE. 
 
A segunda Sessão da referida licitação ocorreu na data de 08/02/2023, tendo sido publicado 
parte do conteúdo das propostas no site da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - 
UniCerrado na data de 10/02/2022.  
Reza o subitem 22.1 a 22.6 do Edital que é permitido às licitantes interpor recurso: 
 

“22.1 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
em petição escrita dirigida à Comissão de Licitação, situada a Rodovia GO 320, Km 01, Jardim 
Santa Paula – Goiatuba – GO no horário das 08h as 11h e das 13h as 17h.” 

 
 
Portanto, o prazo para a apresentação dos recursos administrativos estende-se até o dia 
17/02/2023. Demonstrada, a tempestividade do presente Recurso. 
 
 
II – CONSIDERAÇÕES FÁTICAS 
 
 
Como se sabe, a amplitude de uma disputa licitatória, mediante à participação do maior 
número possível de interessados, tem por objetivo, buscar a obtenção das melhores ofertas 
que o mercado pode vir a disponibilizar a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - 
UniCerrado. 
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Com efeito, é essencial ao processo licitatório a iniciativa do maior número possível de 
interessados em apresentar uma oferta vantajosa à Administração e, assim, tornar efetiva 
e saudável a disputa que marca os embates entre os licitantes. 
 
Trata-se de licitação para contratação de 01 (uma) agência de publicidade para a Fundação 
de Ensino Superior de Goiatuba-UniCerrado, na modalidade melhor técnica. 
Conforme consignado na Ata da Segunda Sessão, Ata da Subcomissão Técnica, e nas 
Propostas Técnica das empresas Mancini, Imagem e K+, descumpriram clausulas 
editalícias e normas das Leis pertinentes, possuindo erros insanáveis em suas 
documentações, especialmente quantos a regras estabelecidas nos itens 12.1 a 12.3.3 do 
Edital que não foram cumpridas pela Subcomissão Técnica, bem como não configurou a 
proposta mais vantajosa para a FESG-UniCerrado. 
 
Assim, como veremos adiante, as razões deste recurso devem prosperar. 
 
 
III – DO MÉRITO 
 
DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
 
 
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo, 
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração 
Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um dos seus atos deve 
ser conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros 
legais. 
 
De acordo com o professor Gasparini, Diógenes são duas finalidades na licitação: Primeiro, 
visa selecionar a proposta mais vantajosa, que traga os maiores benefícios financeiros aos 
órgãos licitantes. E em segundo lugar oferecer igual tratamento aos que desejam participar 
do processo, conforme expresso no art. 3º da L8666/93. 
 
Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles, vejamos: 
“A escolha da proposta será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, 
da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos.” 
 
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja 
em consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, 
veremos pontualmente que as empresas Mancini, Imagem e K+, não apresentaram a 
proposta mais vantajosa, bem como não atenderam todas as exigências do edital. 
 
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além 
de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o 
qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e 
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do 
edital. 
 



 
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como 
aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento 
convocatório (edital e Leis pertinentes); se deixarem de apresentar a documentação 
exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta 
(art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão 
desclassificados (artigo 48, inciso I).” (grifo nosso). 
 
 
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de 
Hely Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como 
tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu. 
 
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma 
detida por todos, inclusive pela Subcomissão Técnica, in verbis: Itens 12.1 a 12.3.3: Reza 
o item “12.1 A Subcomissão analisará as Propostas Técnicas das licitantes quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos”. Serão 
levados em conta, como critério de julgamento técnico, os quesitos ou subquesitos do 
Edital. 
 
Frisa-se, mais uma vez que, inexiste proposta mais vantajosa sem o cumprimento das 
normas editalícias. Outrossim, revela-se perceptível que as empresa supostamente 
classificada na primeira colocação não apresentou as Propostas mais vantajosas, conforme 
exigida no edital da forma devida e correta. 
 
Além dos erros cometidos pela Subcomissão Técnica no julgamento das Propostas 
Técnicas dos licitantes, a Comissão de Licitação, resolveu por conta própria estabelecer 
a subcomissão de maneira irregular, ignorando regras existentes na Lei 12.232/10 para 
formação da Subcomissão Técnica, passando por cima, dos princípios básicos da Lei 
12.232/10. A atitude da CPL, não se trata apenas de um simples procedimento, trata-se da 
inclusão de procedimento que não consta na Lei 12.232/10. 
 
 
 
IV - DAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA  
       FORMAÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA, SENDO:  

Veja abaixo a publicação no site da UniCerrado da relação dos profissionais cadastrados para 
participar do sorteio da Subcomissão Técnica, sendo: 

 



 

 
 
 
O que estabelece a Lei 12.232/10 : 
 

“ Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração 
pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de 
propaganda, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 

“ § 1o  Subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta 
ou indiretamente pelos entes referidos no caput deste artigo.” 

Art. 10.  As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas.  

 
 
 



 
 
O que estabelece o inciso 1º do artigo 10 da Lei 12.232/10: 

§ 1o As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica, 
constituída por, pelo menos, 3 (três) membros que sejam formados em comunicação, 
publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que, pelo menos, 
1/3 (um terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, 
direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. 

Analisando a publicação acima da relação dos profissionais cadastrados, constamos uma série de 
incongruências ao cumprimento das Leis nº 8.666/93 e Lei 10.232/10. Dentre eles citamos:  

Tivemos o cuidado de ligar na Comissão de Licitação da UniCerrado e perguntar o porquê de os 
profissionais cadastrados serem apenas (Servidores do Munícipio) e (Sem vínculo com o Munícipio). 
Fomos informados que por uma decisão da Comissão de Licitação a Subcomissão Técnica foi 
formada apenas por servidores do Munícipio e sem vínculo com o Município. Fato esse que fere de 
morte todo o processo licitatório, pois restringiu o cadastramento de vários outros profissionais do 
mercado publicitário, impedindo-os de se cadastrarem. A comissão de licitação cadastrou pessoas 
profissionais com ciclo de amizades com a UniCerrado, ou seja, profissionais do Município de 
Goiatuba. O fato de aceitar apenas profissionais do município, fere o artigo 3º, inciso 1º e 2º da Lei 
nº 8.666/93, sendo: 

Artigo 3º inciso § 1º: É vedado aos agentes públicos:  
 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos 
de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)  
 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 
que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
 

O fato de não publicar a “Chamada Pública e a Lista dos profissionais no DOU,ou 
DOE, ou DOM e jornal de grande, fere também o inciso 4º  da Lei 10.232/10, sendo:  

§ 4o A relação dos nomes referidos nos § 2o e 3o deste artigo será publicada na imprensa 
oficial, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública marcada 
para o sorteio.  

De acordo com o estabelecido no inciso 4º acima o Edital de Chamada Pública e a lista com os 
nomes dos profissionais cadastrados precisava ter sido publicado no DOU, ou DOE, ou DOM e jornal 
de grande circulação. Há não publicação nos meios competentes restringiu o cadastramento de 
outros profissionais sem vínculo com a UniCerrado.  



 
 

O fato de não publicar a “Chamada Pública e a Lista dos profissionais no DOU,ou 
DOE, ou DOM e jornal de grande, fere também o artigo 21 da Lei 8.666/93, sendo: 

Veja o que estabelece o artigo 21 da presente Lei, para o tramite do processo licitatório: 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994): 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)  
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, 
de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, 
ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de 
circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto 
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

Veja o que estabelece o item 18.3.3 do Edital, sendo: 

“18.3.3 –A relação prevista no subitem 18.3 conterá, separadamente, os nomes dos que 
MANTENHAM” e os dos que “NÃO MANTENHA VÍCULO COM A FUNDAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DE GOIATUBA” 

Senhor Presidente, além de não cumprir o que estabelece a Lei na publicação da Chamada Pública, 
a comissão de licitação não cumpri o que estabelece o próprio Edital. O item 18.3.3 do Edital é claro 
“Profissionais que mantenham vínculos com a UniCerrado” e “Profissionais que não mantenham 
vínculo com a UniCerrado”. Qual o motivo dos profissionais serem do município e não da 
UniCerrado, conforme estabelece o item 18.3.3 do Edital? 

Existe ainda o fato, de não constar no Site da Unicerrado, a comprovação da formação dos 
profissionais que se cadastraram para participar do sorteio da Subcomissão Técnica, que precisam 
ser formados em Comunicação Social, Publicidade, Marketing ou comprovação de experiências em 
umas dessas áreas. 

Senhor Presidente, na ligação que fizemos, nos foi informado que a Subcomissão Técnica foi 
formada apenas por profissionais do município e por profissionais da UniCerrado fato que diverge 
do próprio aviso de sorteio dos profissionais que formariam a subcomissão técnica. Analisando os 
nomes da LISTA PUBLICADA NO SITE, constatamos que tem profissionais cadastrados que não são 
colaboradores da UniCerrado e tão pouco do município, sendo: (Bárbara Ferreira de Carvalho, 



 
Carolina Oliveira). Fazendo uma pesquisa no Google encontramos uma lista de profissionais com 
ciclo de amizade que se cadastram nas chamadas públicas.  

Veja abaixo lista de profissionais cadastrados em várias licitações no Estado de Goiás. 
Sendo: 

ATA DE SORTEIRO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE (SENADOR CANEDO): 

 

 



 
 

ATA DE SORTEIRO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE (SENADOR CANEDO): 

 
 



 
ATA DE JULGAEMENTO DA LICITAÇÃO DA (ALEGO-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – GO) 

 
Senhor presidente, analisando as listas de nomes dos profissionais cadastrados nestes 
vários órgãos, dá a entender que existe um ciclo de amizade e inclusive grau de parentesco, 
pois alguns tem o mesmo sobrenome. 
 
 
 
 
 
 



 
Em 08/02/2023, a agência Cannes Publicidade Ltda., solicitou junto a Comissão de 
Licitação uma série de documentos relacionados a concorrência, dentre os documentos 
solicitados foi solicitado as (Planilhas de pontuações dos Membros da Subcomissão 
Técnica com as justificativas de cada uma das notas aferidas na Proposta Técnica). 
 
Veja abaixo nossa solicitação: 

À 
FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
UNICERRADO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO Nº 2022022881 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR 
INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. 

 
REQUERIMENTO 

 
A agêcia CANNES PUBLICIDADE LTDA., sediada à Rua 17-A, nº 
933, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ nº 
01.542.307/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
Zander Campos da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 
46.291-SSP-GO e do CPF nº 003.323.721-20, VEM REQUERER, 
dessa conceituada Comissão de Licitação os seguintes 
documentos, sendo:  
• Cópia da Ata da Segunda Sessão ocorrida em 08/02/2023; 
• Cópia da Ata da Subcomissão Técnica com o resumo da notas; 
• Cópia das Planilhas de Pontuação dos 03 (três) membros da 

Subcomissão Técnica, com as justificativas de cada uma das 
notas, aferidas no INVÓLUCRO Nº 01 e INVÓLUCRO Nº 03; 

• Cópia do INVÓLUCRO Nº 01 das agências K+, Imagem e Mancini 
• Cópia das PEÇAS DA IDEIA CRIATIVA, da agência K+, Imagem 

e Mancini 
• Cópia dos INVÓLUCROS Nº 03 das agências K+, Imagem e 

Mancini 
Termos em que, 
Pede Deferimento. 
Goiânia, 08 de fevereiro de 2023.  
 
 
Cannes Publicidade Ltda. 
CNPJ: 01.54.307/0001-87 
Zander Campos da Silva  
Diretor Presidente  
OAB-GO Nº 1767 

 
 

 

 

 

 



 
Veja abaixo a lista dos documentos disponibilizados pela Comissão de Licitação, no 

site da Unicerrado: 

 



 

 
 

Senhor Presidente, mesmo a Cannes tendo solicitando as Planilhas de Pontuações 

com as justificativas das notas,  a Comissão de Licitação não disponibilizou no site e tão 

pouco justificou. Neste caso,  entendemos que a Subcomissão não julgou a presente 

licitação dentro do que estabelece a Lei e o presente Edital. Vejamos: 

 

O que estabelece o item “VI”, do artigo 11, da Lei 12.232/10, sendo: 
“ VI – Elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste 

artigo e encaminhamento à Comissão permamente ou especial, juntamento com as 

propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as 

fundamentarm em cada caso.” 

 

Senhor Presidente, o fato da Subcomissão Técnica não ter apresentado as Planilhas 
de pontuações com as justificativas das notas, fere de morte,  todo o processo licitatório, 

não tendo outra solução há não ser a anulação do processo licitatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V – DAS IRREGULARIDADES COMETIDAS NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICA: 

Na ata de 08 de fevereiro de 2023, a referida Sessão, apurou-se o resultado geral das 

PROPOSTAS TÉCNICAS com os seguintes resultados, sendo: 

 

PROPOSTA TÉCNICA – NOTAS FINAIS 
 

AGÊNCIAS 

NOTA PLANO DE 

COMUNICAÇÃO 

NOTA REPERTÓRIO, 

CAP. ATEND. E RELATOS 

TOTAL 

K+PUBLICIDADE 

LTDA 
61,29 24,83 86,12 

IMAGEM ÚNICA 

PROPAGANDA 

LTDA 

62,31 28,16 90,47 

MANCINI 

COMUNICAÇÃO E 

MARKETING LTDA 

67,24 28,65 95,89 

CANNES 

PUBLICIDADE LTDA 
55,63 26,31 81,94 

 

 

Ocorre que, quando da avaliação da nota técnica, a Subcomissão Técnica, deixou de 

avaliar alguns itens importes do Edital, ferindo as regras editalícias, como se passa a expor 

abaixo: 
 

 
 

  



 
 
VI -  DO DESCUMPRIMENTO AO ITEM 2 DO BRIEFING - DESAFIOS DE 
COMUNICAÇÃO 

 
 

Houve falha na avaliação da campanha elaborada pela Mancini no que diz respeito ao item 

12.2.1.2 do edital, a avaliação da Estratégia de Comunicação Publicitária. Uma vez que 

diversas inconsistências lógicas podem ser observadas no plano da referida agência 

conforme será apresentado nos próximos parágrafos. 

 

Citamos também o item 2 do briefing integrante do edital, o tópico Desafios de 

Comunicação, onde é dito de maneira explícita que a campanha deve incluir regiões além 

do sul goiano para tornar a UniCerrado mais conhecida. 

 

2. Desafios da Comunicação  
  

A UNICERRADO precisa se fazer presente como referência no cenário da educação, por isso 
sua divulgação institucional precisa ser ampliada e constante (mensalmente), além de 
campanhas fixas no meio e final de ano dos vestibulares tradicional e de Medicina. Apesar de 
todas as suas potencialidades e de ser uma referência em ensino superior na região sul do 
Estado, precisa se tornar mais conhecida dentro de Goiás e em outras regiões do país, como 
Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Tocantins, e Distrito Federal, praças que 
costumam gerar interesse dos estudantes nos processos de seleção realizados pela instituição, 
com destaque para o vestibular de medicina por exemplo.   
Atrair novos estudantes de regiões diversas para alimentar a cadeia virtuosa do aprendizado 
superior é, junto ao crescimento de valor de marca, um dos principais desafios da 
comunicação previstos neste edital.   

 

A falta de critérios na avaliação das candidaturas é tamanha que o mote da concorrente 

que obteve maior nota na avaliação é: “Garanta seu futuro perto de casa” enquanto todo o 

briefing fala da necessidade de buscar por novos estudantes em outras partes além das 

mais próximas a Goiatuba, que também devem fazer parte das campanhas. 

 
Ao mesmo tempo que o briefing pede destaque ao “município de Goiatuba (como foco 

principal)” também está marcada a necessidade de trazer estudantes de outras regiões, 

que não morem tão próximos a Goiatuba, mas que estejam dentro do público-alvo (tanto 

em classe social como em idade) e possam manifestar interesse em matricular-se na 

UniCerrado por ser uma instituição com tradição e que foge a região metropolitana. A 

agência Mancini limitou-se também nessa área de divulgação e atingiu melhores notas 

apesar do briefing em contrário, o que pesa contra a própria idoneidade dos avaliadores. 



 
 

 
 

Ressalta-se também que em diversas peças a licitante Mancini criou e fez uso um “selo de 

34 anos” diferente do utilizado em diversas campanhas da UniCerrado e já estabelecido 

para a ocasião. 

 

VII -  DO DESCUMPRIMENTO AO ITEM 4 DO BRIEFING - PLANEJAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO 
 
O objetivo da campanha a ser criada é claro: divulgar as inscrições para o vestibular 

tradicional do meio do ano, inclusive a página 41 do edital consiste inteiramente de uma 

lista com os cursos que serão ofertados na ocasião. 

 

Ainda assim, a licitante Mancini em sua campanha (foto abaixo) divulgou o curso Medicina, 

que não faz parte dos cursos ofertados, pois é oferecido exclusivamente uma vez ao ano 

pela instituição. Mesmo diante de um erro tão crasso, a agência Mancini recebeu a nota 

23,93 no quesito Ideia Criativa, a mais alta nota dentre as quatro concorrentes. O que 

denota – uma vez mais – o descaso com o qual essa licitação foi julgada. 



 

 
 

VIII - DO DESCUMPRIMENTO AO ITEM 5 DO BRIEFING - VERBA 
REFERENCIAL PARA INVESTIMENTO 
 

O item 12.2.1.4 do edital, Estratégia de Mídia e Não Mídia, como um todo, mas 
especialmente em suas letras “a” e “c” presa pela adequação da campanha aos 
 
 
objetivos propostos e destaca a importância da economicidade, otimizando a mídia 

segmentada, além de obviamente expor de forma clara todos os custos envolvidos em cada 

proposta. Nada disso foi corretamente avaliado pela subcomissão técnica uma vez que a 

licitante Mancini errou de maneira grotesca no uso e distribuição de sua verba conforme 

será exposto a seguir. 

 

Citamos abaixo na íntegra o texto do item 5 do briefing, que discorre sobre o valor da 

campanha e a forma como deve ser utilizado: 
“A verba para criação, veiculação, exposição e/ou distribuição da campanha 
será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Deverão ser 
desconsiderados os custos internos de produção e os honorários sobre a 
produção e mídia. A campanha deve conter o planejamento de comunicação 
completo com cronograma de datas, peças gráficas, digitais, planejamento de 
mídias por praça, eventos e ações de promoção, brindes e etc.” 



 
 

Citamos também a segunda pergunta do Questionamento 2 disponível na página da 

licitação: 
2. As mídias programáticas adquiridas via leilão on line(que não possuem 
tabela pública), tais como Google Ads, Linkedin, Facebook, Instagram, devem 
ou não ser consideradas na campanha simulada solicitada? Resposta: Devem e 
precisam ser consideradas visto que atualmente não fazemos campanhas sem 
envolver essas mídias, além do nosso principal público alvo da campanha, 
adolescente e jovem, estarem principalmente nesses meios. 
 

Mesmo com as clara diretrizes dadas pela UniCerrado, a concorrente Mancini não destinou 
nenhum percentual do valor da campanha para o uso redes sociais, mídias programáticas 
etc. Presa apenas ao veículo G1 Goiás, a licitante recebeu novamente a maior nota dentre 
os concorrentes (9,66) no quesito Estratégia de Mídia e Não Mídia mesmo sem fazer 
investimento nas redes sociais, “locais” massivamente frequentados pelo público-alvo 
jovem e onde a própria UniCerrado afirmou fazer campanha envolvendo tais mídias. 
 
A subcomissão avaliou uma campanha com mínimo investimento no digital, sem 
impulsionamento ou patrocínio em redes sociais utilizadas diretamente por jovens de toda 
parte e considerou-a como a melhor estratégia criada para atingir os objetivos da Fundação 
de Ensino Superior de Goiatuba, um claro e flagrante descaso com os interesses da própria 
instituição licitadora. 
 
 
Ainda no tópico de péssimo uso de recursos de mídia, a campanha apresentada para TV é 
deficitária e não atende o briefing, pois está presente somente na praça de Itumbiara com 
cobertura em 15 municípios, mas não a região solicitada através das cidades no Briefing o 
que gera uma campanha deficitária, aplicando 20% da verba em uma única emissora e não 
abrangendo toda a área de cobertura solicitada. 
 
Conforme o mote da campanha, a mesma foi montada de forma bairrista e não para atender 
toda área de cobertura solicitada e potenciais alunos, ignorando regiões próximas ainda 
dentro de Goiás ou mesmo em outro estado, Minas Gerais, de onde também se origina uma 
parcela dos estudantes da UniCerrado. 
 
Por fim, falemos do maior absurdo na criação e no julgamento da campanha criada pela 
agência Mancini: Diversas ações que foram propostas ao longo do plano de comunicação, 
mas que os custos não foram considerados de maneira alguma nos valores finais, tornando-
as totalmente inviáveis e estourando o orçamento de 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais) presente no edital. 
 
No plano de comunicação da referida agência, página 7, temos os itens ações propostas, 
mas não existe o custo desta produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“Através de parcerias com a prefeitura de Goiatuba e a rede 
privada de ensino, sugerimos palestras para serem dadas em 
escolas públicas e particulares, do Ensino Médio, levando 
novidades sobre cada curso, suas características e atrativos, no 
intuito de induzir os alunos a buscar o Vestibular UniCerrado 
como o caminho natural para sua realização pessoal e 
profissional. 
 
Faremos também uma ação no CEMAL – Centro Municipal de 
Abastecimento e Lazer – de Goiatuba, com um happening 
teatral, onde traremos atores fazendo os papéis de profissionais 
e interagindo entre si, seguindo um divertido roteiro com fins 
didáticos, para que todas as disciplinas se sobressaiam. Nesta 
ocasião também distribuiremos os panfletos sugeridos na parte 
de não-mídia.” 

 
Outro ponto citado na campanha é a distribuição de folhetos na região, página 11 acima de 
televisão, não tem como efetuar distribuição sem custo pela região. E por fim, as peças de 
não mídia, como folhetos, que serão distribuídos em pontos estratégicos em Goiatuba e 
região. 
 
Como é possível ou aceitável que a subcomissão responsável pela avaliação das 
campanhas não tenha impugnado sumariamente a concorrente Mancini por estourar o 
orçamento determinado para a campanha e agir de má-fé ao propor diversas ações sem 
separar custos para as mesmas? 
 
 
Ao propor uma ação é preciso orçar os custos envolvendo as palestras, a peça teatral e a 
equipe que fará a panfletagem no local! Existem custos de deslocamento, com atores, com 
figurino, com licença para uso do CEMAL etc. Nenhum valor foi destinado a nada disso e a 
licitante não é desclassificada e nem mesmo perde vários pontos por descumprir 
completamente com o briefing e o edital? 
 
Tudo isso coloca em cheque a idoneidade do processo licitatório e o bom nome da FESG 
ao premiarem com o primeiro lugar uma campanha mal planejada que ignora o público-alvo 
a ser atingido e diversos pontos do próprio edital criados para garantir o bom procedimento 
da licitação como um todo. 
 
 
IX – REQUERIMENTOS 
 
POR TODO EXPOSTO, a recorrente REQUER, inicialmente, o recebimento do presente 
recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93; 
 
Que a presente licitação seja dada como fracassada, pois a Comissão de Licitação não 
atendeu as cláusulas editalícias e da Lei na formação da Subcomissão Técnica; 
 
 
 
 
 



 
 
Que a presente licitação seja dada como fracassada, pois a Subcomissão Técnica não 
julgou as Propostas Técnicas conforme as cláusulas editalícias e na forma das Leis; 
 
Que a presente licitação seja dada como fracassada, pois a Comissão de Licitação 
estabeleceu normas que fere a Lei 12.232/10 e artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.666/93, 
restringindo e frustrando o caráter competitivo na formação da Subcomissão Técnica, pois 
estabeleceu tratamento diferenciado de natureza comercial, cadastrando apenas 
profissionais do município; 
 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, na hipótese de a decisão recorrida não ser 
alterada, requer o encaminhamento do recurso para autoridade superior, em conformidade 
27 com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do 
mesmo artigo. 
 
Termos em que Pede, 
 
E aguarda deferimento. 
 
Goiânia, 17 de fevereiro de 2023.  
 
 
 
 
Cannes Publicidade Ltda. 
Zander Campos da Silva  
Diretor Presidente. 
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