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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 19.203.342-0

LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA.Interessado:

Solicitação
Protocolo referente a recurso administrativo referente à Concorrência

Pública  n.  001/2021  onde  requeremos  a  nulidade  do  certame,
considerando que o julgamento não observou os princípios licitatórios da
impessoalidade, moralidade, legalidade e eficácia que causou prejuízo
irreparável aos licitantes.

Caso  não  seja  esse  o  entendimento  dessa  comissão,  seja  dado
provimento ao presente recurso para que seja desclassificada a licitante
433 pelo descumprimento do edital, nos termos do exposto.

Requeremos, ainda, que as notas atribuídas à Loja Doce Publicidade
Ltda. sejam majoradas, nos termos do exposto no presente anexo.

2
2

Inserido ao protocolo 19.203.342-0 por: Eduardo Henrique Barboza Johnscher em: 12/07/2022 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e003a3b39f6713861556da8c39d33de7.



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO PARANÁ/PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Concorrência Pública n. 001/2021 
 
 
 
LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA., inscrita no CNPJ 24.483.965/0001-40, com 
endereço à Rua Dias da Rocha Filho, 87, Curitiba/PR, CEP 80.045-130, neste ato 
representada por Eduardo Henrique Barboza Johnscher, inscrito no CPF 
042.896.819-80, residente e domiciliado à Rua Fernandes de Barros, 1197, 
Curitiba/PR, CEP 80.40-450, vem, respeitosamente, perante essa Comissão 
Permanente de Licitação, nos termos do edital da Concorrência Pública nº 
001/2021/SECC do Governo do Paraná para Contratação de Serviços de Publicidade 
Prestados por Intermédio de Agências de Propaganda para prestação de serviços 
publicitários, interpor o presente 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
às avaliações das propostas técnicas reveladas na sessão pública de continuidade 
da concorrência n. 01/2021 do Governo do Paraná/PR, que ocorreu em 30 de junho 
de 2022, como passa a expor.   
 

I. DA TEMPESTIVIDADE 
 
Atesta a tempestividade do recurso nos termos do Comunicado da Secretaria da 
Comunicação Social e da Cultura no Diário Oficial do Paraná, publicado em 07/07/2022, nº 
11206, que estabeleceu como prazo inicial para a interposição do recurso o dia 06/07/2022, 
e o prazo final dia 12/07/2022. 
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II.DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
 
1. DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE 433 
 
1.1. - Do Valor do Plano de Mídia 
         Valor que Ultrapassa o Edital 
 
A licitante 433 utilizou de manobras para não ultrapassar o orçamento proposto no edital, 
razão pela qual deve ser desclassificada, como passa a expor. 
 
Conforme previsão do artigo n. 11.3.4.2 (estratégia de mídia e não mídia) no Edital da 
concorrência pública, como se vê: 
 

11.3.4.2 Da simulação deverá constar resumo geral com informações 
sobre, pelo menos: 

a) o período de distribuição das peças e/ou material;  

b) as quantidades de inserções das peças em veículos de divulgação;  

c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 
veículos de  divulgação, separadamente por meios;  

d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na 
execução  técnica de cada peça destinada a veículos de divulgação;  

e) as quantidades a serem produzidas de cada peça e/ou material de 
não mídia;  

f) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada 
peça e/ou  material de não mídia;  

g) os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de 
cada peça e/ou  material de não mídia.  

  
No entanto, a referida agência, no resumo geral não apresenta a quantidade de inserções, o 
período de distribuição de peça/ou material, as quantidades a serem produzidas para cada 
peças/e ou veículo de não mídia e os valores de produção separado por mídia e não mídia, 
a seguir em destaque: 
 
  
  
  
  
  
  
  
Ainda, todos os valores unitários trazidos não correspondem com o investimento x quantidade 
de materiais apresentados.  
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Observe que no detalhamento de MOOH, o valor unitário dos Mubs apresentado pela licitante 
é de R$ 250.000,00, na coluna de quantidade nós temos o total de 200 faces, sendo assim, 
o valor total do investimento deveria ser muito maior do que o valor alegado pela licitante, 
sendo valor de R$ 50.000.000,00 (o correspondente a 200 faces no valor unitário de R$ 
250.000,00), o que desrespeitaria o orçamento, vejamos:  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Ora, mesmo que considerássemos um erro material (a quantidade de 200 faces informada 
pela licitante), o que por si só seria motivo para desclassificação por se tratar de um 
documento não identificado integrante da licitação, certamente a campanha trazida pela 
agência teria a nota alterada, visto que, apenas 2 Mubs, que corresponde a quantidade 
orçada na coluna de investimento de R$ 500.000,00 (que corresponderia a 2 faces no valor 
unitário informado de R$ 250.000,00) seria considerado uma quantidade inadequada para a 
dimensão da campanha em questão. 
 
1.2. - Da Não Apresentação de Peça Obrigatória 
 
No item 11.3.3, Ideia Criativa, descreve como campanha publicitária deverá ser apresentada 
pela licitante, vejamos:  
 

a) apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessário, 
para a  execução da sua proposta de estratégia de comunicação publicitária, 
como previsto  no subitem 11.3.2, com comentários sobre cada peça e/ou 
material;  

  
A licitante 433 deixa de observar o disposto no referido item do edital (fls. 7), pois deixa de 
apresentar todas as peças elencadas em sua própria estratégia de comunicação 
publicitária?!?!?!?!  
 
Ora, imprescindível a apresentação das peças que a  agência elenca como peça integrante 
da sua campanha estão relacionadas as peças e materiais necessários 
 
A título de exemplo, constata-se que a licitante 433, na fls. 7, não apresenta todas as peças 
citadas na estratégia de comunicação publicitária, às fls. 6 relata que a campanha contará 
com landing page no site do governo e adesivagem nas vidraças de terminais de ônibus. 
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No entanto, as referidas peças não estão descritas na relação apresentada na fls. 7. 
 
Além disso, o plano de mídia apresenta peças não descritas, como outdoor, publieditorial, 
banners de google display, dentre outras peças. 
 
Ora, além de não observar o disposto no edital, o plano de mídia apresentado pela licitante é 
incongruente, visto que afirma que irá apresentar peças, mas deixa de apresentá-las. 
 
1.3. - Da Apresentação do Filme em Total Desobediência ao Edital 
 
O filme conceito apresentado pela licitante deixa de observar o determinado no edital. 
 
O item n. 11.3.3, alínea b3, determina que o filme conceito poderá ser entregue storyboard 
animado ou animatic, para TV, cinema e internet. 
  
O item n. 11.3.3.3.6 elenca as condições para entrega do filme, em destaque: 
 

11.3.3.3.6 Na elaboração do storyboard animado ou animatic poderão ser 
inseridas ilustrações, fotos e/ou imagens estáticas, além de trilha sonora, 
voz de personagens, 

 
O edital não permite a inserção de  imagens animadas ou em movimento.  
 
A agência 433 apresentou sequência de imagens registradas em filme cinematográfico, em 
total desacordo com o edital, o que por si só seria motivos suficientes para a desclassificação 
da licitante. Link disponível em 
https://drive.google.com/drive/folders/1bDWf_iyk31SBZMDYwvSzFsOBDLRcoxIZ, para que 
não reste qualquer dúvida do descumprimento do edital. 
 
Sendo assim, a licitante 433 descumpriu com um item do edital, com a apresentação de filme, 
sendo assim, a licitante deverá ser desclassificada do certame. 
 
1.4. - Da Ausência de Previsão de Gastos 
 
A licitante apresenta várias imagens e pessoas em sua campanha simulada, porém, não traz 
o custo para produção das peças ou custo de compra das imagens no banco, caso seja 
necessário. 
 
1.5. - Da Total Ineficácia na Aplicação da Verba 
 
Segundo o item 12.2.1.4. do edital a estratégia de mídia e não mídia para fins da licitação em 
questão a economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado de 
distribuição de peças e/ou do material; a otimização da mídia segmentada, alternativa e de 
massa. 
 
Na tabela com a precificação dos valores de produção, apresentada pela agência 433, temos 
o custo de produção dois filmes de 60”, sendo um deles com o custo de 1 milhão de reais. 
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Ocorre que esse material não está descrito em nenhuma outra planilha?!?!?! 
 
Ora, sendo um filme com custo de produção de aproximadamente 10% da verba total da 
campanha simulada, o que se espera é que seja amplamente divulgado em todas as mídias. 
 
A previsão de 10% do custo total da campanha para um filme que sequer será utilizado em 
nenhuma mídia, seja online ou offline, descumpre claramente o edital, a economicidade da 
aplicação da verba, além de inúmeros princípios licitatórios de economia e eficácia. 
 
Além de descumprir os princípios licitatórios demonstra total despreparo da licitante em 
realizar os serviços para o qual se propõe. 
 
Por i) não observar o orçamento proposto, ii) deixar de apresentar peça obrigatória, iii) 
apresentar filme em desconformidade com o edital, iv) pela ausência de previsão de gastos, 
e v) pela ineficácia na utilização da verba, a agência 433 deve ser desclassificada. Caso não 
seja esse o entendimento dessa Comissão, as notas da referida agência devem ser revistas, 
para se adequarem ao efetivamente apresentado. 
 
2. DO NÃO CUMPRIMENTO DO EDITAL PELAS AGÊNCIAS 433, GPAC, IMAM, NOVA SB 
E ENGENHO DE IDEIAS 
CASES NÃO ASSINADOS PELO AUTOR DO REFERENDO 
 
Os cases apresentados pelos licitantes, conforme o disposto no edital, devem ser 
referendados pelo cliente responsável, como se vê: 
 

11.10.3 Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos 
clientes.  
11.10.3.1 A formalização do referendo deverá ser feita no próprio relato 
elaborado pela licitante, na última página, devendo constar a indicação do 
nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou função do signatário. Todas 
as páginas do relato devem estar assinadas pelo autor do referendo. 

 
Ocorre que, as licitantes 433, GPAC, IMAM e NOVA SB deixaram de apresentar assinatura 
do autor do referendo, trazendo nos cases apenas assinatura do signatário/clientes. 
 
No caso da licitante Engenho de Ideias, o case do Ministério Público Federal apresentado 
através de ofício não está em conformidade com o exposto no edital, pois não é referente ao 
presente processo licitatório.  
 
A assinatura do case se refere a autorização dos termos do item 24.9 do edital de tomada de 
preços nº 01/2020, desta PR/RS o que não se refere à presente concorrência pública 
001/2021, vejamos: 
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Em razão da total desconformidade da assinatura do case do Ministério Público Federal 
apresentado pela Engenho o case deve ser desconsiderado por não cumprir o requisito do 
edital. 
 
Ora, o edital expressamente prevê a forma para referendar os cases apresentados, caso as 
licitantes não tenham observado a forma determinada, os cases apresentados deverão ser 
desconsiderados e as notas atribuídas aos referidos licitantes, minoradas. 
 
3. DA NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DA PONTUAÇÃO DA LICITANTE LOJA DOCE 
 
3.1. - Raciocínio Básico 
 
As notas atribuídas à licitante Loja Doce no item Raciocínio Básico não correspondem com 
as avaliações feitas pela comissão de licitação. 
 
Ao justificar a nota atribuída na pasta 09 (raciocínio básico) os integrantes da comissão de 
licitação trouxeram uma colocação positiva, vejamos: 

 
 
Apesar de não apresentar qualquer colocação negativa ou justificativa a licitante teve sua 
pontuação diminuída, de 5 para 3,7 pontos: 
 

 
 
 
Nota-se que ocorreu um fato similar com a licitante Vivas (pasta 02), no mesmo item de 
raciocínio básico, no qual recebeu uma justificativa positiva acerca do raciocínio básico e foi 
atribuída a nota de 4,93, segue comprovação abaixo:  
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Ora, se não há qualquer justificativa negativa, não há qualquer razão para a minoração da 
nota da Loja Doce. 
 
Requer-se, portanto, seja realizada nova avaliação com a majoração da nota atribuída à 
licitante no item “Raciocínio Básico”. 
 
3.2. - Estratégia de Comunicação 
 
A Estratégia de Comunicação Publicitária prevista no item 12.2.1.2 do edital elenca 6 alíneas 
com diversas formas de avaliação e ponderação dos argumentos e propostas apresentados, 
vejamos: 
 

12.2.1.2 Estratégia de Comunicação Publicitária – entende-se por Estratégia 
de Comunicação Publicitária para fins desta licitação:  
a) a adequação do partido temático e do conceito proposto a natureza e a 
qualificação do Poder Executivo do Estado do Paraná e a seu problema 
específico de comunicação;  
b) a consciência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito proposto;  
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do Poder Executivo do Estado do Paraná com seus públicos;  
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária 
proposta para a solução do problema específico de comunicação do Poder 
Executivo do Estado do Paraná;  
e) a consciência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta;  
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o Poder Executivo do 
Estado do Paraná, o mercado no qual se insere, seu problema específico de 
comunicação, seus públicos, os resultados de metas por ele desejadas e a 
verba disponível.  
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Considerando que cada alínea contém mais de uma forma de avaliação e argumento, o edital 
prevê diversas formas de avaliação para o referido item. 
 
Destaque-se ainda que em nenhum momento se esclareceu que haveria pesos distintos para 
cada item cumprido ou não do edital, devendo, portanto, todos os itens avaliados serem 
considerados com o mesmo peso. 
 
No julgamento do item apresentado pela Loja Doce há apenas um comentário negativo sobre 
o slogan ser frágil e não fortalecer as ações atuais do estado. 
 
A nota atribuída no entanto foi de 15,33 de 25 pontos, sem qualquer justificativa ou 
apontamento de eventual outro problema na avaliação, conforme abaixo: 
 

 
 
Em razão de a nota deixar de corresponder à avaliação apresentada pela Comissão, a nota 
atribuída para o item Estratégia de Comunicação Publicitária deve ser revista e majorada. 
 
3.3. - Ideia Criativa 
 
As notas atribuídas às licitantes no item Ideia Criativa são incongruentes. Como passa a 
demonstrar: 
 
3.3.1. - Ideia Criativa - Hotsite 
 
a nota da licitante GPAC, pasta nº 03, recebeu comentário positivo, tendo sua nota majorada, 
pela inclusão de proposta do hotsite que inclui ações e obras entregues, em andamento de 
futuras ("para além de uma geração"), reforçando a questão do legado do Governo", conforme 
abaixo: 
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A licitante Loja Doce, da mesma forma apresentou um hotsite com as ações e obras que o 
governo tem feito em todas as regiões do Estado, na página que direcionou boa parte das 
peças da campanha simulada, como se vê a seguir (hotsite apresentado pela Loja Doce): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, o mesmo direcionamento não foi nem considerado pela Comissão de Licitação, 
no momento da avaliação da Loja Doce. 
 
3.3.2. - Ideia Criativa - Desdobramento Regionalizado 
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Da mesma forma a a ideia criativa da pasta nº 08, licitante TIF, recebeu comentário 
positivo por  demonstrar a importância da aproximação do público com cada região, 
vejamos: 
 

 
 
Novamente, a licitante Loja Doce apresentou da mesma forma, desdobramentos para 
diferentes públicos regionalizado para cada macrorregião, devidamente listado na 
relação de peças comentadas do item da ideia criativa, em destaque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, não houve qualquer avaliação positiva em relação ao mesmo tema 
apresentado pela Loja Doce. 
 
3.3.3. - Ideia Criativa - Adaptação de Linguagem 
 
Ainda, nas justificativas apresentadas referente a ideia criativa da licitante VIVAS, pasta nº 
02, houve o seguinte comentário positivo: 

 
A licitante Loja Doce apresentou na relação de peças comentadas do item ideia criativa, 
peças adaptadas de acordo com o público e a mídia escolhida, conforme exemplos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novamente nenhum comentário positivo foi feito à licitante Loja Doce, apesar de trazer os 
mesmos argumentos da licitante VIVAS. 
 
3.3.4. - Ideia Criativa - Necessidade de Revisão da Nota Atribuída 
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Nas notas  apresentadas referente a ideia criativa da pasta n. 05  a licitante Engenho de 
Ideias, teve a mesma quantidade de comentários negativos que a Loja Doce, no entanto, foi 
atribuída nota muito superior, como se passa a demonstrar. 
 
O item de ideia criativa da Engenho de Ideias recebeu as três anotações negativas: 

 
Da mesma forma, o item de ideia criativa da Loja Doce recebeu as três anotações negativas:

 
Ocorre que, no momento da atribuição da nota, a nota atribuída à Engenho de Ideias é em 
dobro superior à nota recebida pela Loja Doce, vejamos: 
 
Nota recebida no item Ideia Criativa pela licitante Engenho de Ideias:  
 
 
 
Nota recebida no item Ideia Criativa pela licitante Candy Shop:  
 
 
 
 
 
Pelo exposto, requer seja atribuída revisada a nota atribuída à Loja Doce no item da Ideia 
Criativa, para que seja majorada. 
 
3.4. - Estratégia de Mídia 
 
Novamente, a nota da licitante foi minorada sem qualquer justificativa. 
 
O  item estratégia de estratégia de mídia e não mídia há apenas uma colocação negativa no 
julgamento da Comissão, conforme abaixo: 
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E a nota recebida para esse item da licitante candy shop foi de 10 pontos:  

 
 
Porém, ao observar a avaliação da pasta n. 04 (licitante: 433), há inúmeros apontamentos 
negativos sobre a estratégia de mídia e não mídia, conforme abaixo: 
 

 
Apesar de inúmeras justificativas negativas, que apontam problemas apresentados na 
campanha apresentada, a estratégia de mídia e não mídia da licitante 433 superou os 10 
pontos:  
 

 
 
Considerando o único apontamento pontual e de fácil adequação, caso fosse necessário, a 
nota da Loja Doce deve ser majorada para a nota máxima atribuída ao item de estratégia de 
mídia e não mídia. 
 
 

III. DOS PEDIDOS 
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Pelo exposto, requer a nulidade do certame, considerando que o julgamento não observou 
os princípios licitatórios da impessoalidade, moralidade, legalidade e eficácia que causou 
prejuízo irreparável aos licitantes. 
 
Caso não seja esse o entendimento dessa comissão, seja dado provimento ao presente 
recurso para que seja desclassificada a licitante 433 pelo descumprimento do edital, nos 
termos do exposto. 
 
Requer, ainda, que as notas atribuídas à Loja Doce Publicidade Ltda. sejam majoradas, nos 
termos do exposto no presente recurso. 
  
Curitiba, 11 de julho de 2022. 
 
 
 
LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA. 
CNPJ 24.483.965/0001-40 
 
 
 
 

15
3

Inserido ao protocolo 19.203.342-0 por: Eduardo Henrique Barboza Johnscher em: 12/07/2022 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: c32301eb92f18baeff0a867d997cc46e.


