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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 

 

Pregão Presencial nº 04/2017, referente a 

Contratação de empresa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, 

EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE 

SESCOOP, em conformidade com as 

condições e especificações estabelecidas 

neste Edital e em todos os seus anexos. 

 

Trata o presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela ABAP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE-CAPÍTULO GO/TO, inscrita no CNPJ sob o número 61.763.041/0001-24, 

com sede regional  em Goiânia, à Av. Goiás, 759/401, Edifício Flávia, Setor Central, entidade 

representativa do setor econômico das agências de comunicação, que apresentou impugnação contra os 

termos do Edital do Pregão Presencial nº 04/2017, encaminhada ao Pregoeiro desta Autarquia, que 

procedeu ao julgamento da Impugnação, interposta, informando o que se segue: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

O pedido de impugnação foi protocolizado pela empresa ABAP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE-CAPÍTULO GO/TO. A impugnação é tempestiva, eis que interposta de 

acordo com as cláusulas do Edital, posto isso, passa-se ao mérito da impugnação.  

 

2. DOS ITENS IMPUGNADOS 

 

I. O Edital em tela, objetiva a contratação de prestação de serviços de criação de serviços de peças de publicidade 

e propaganda, junto à confecção de releases e matérias jornalísticas, produção de conteúdo para redes sociais, 

cobertura fotográfica, dentre outros quesitos, conforme especificações contidas em seus Anexos. 

II. O Edital em tela estabelece o tipo Pregão Presencial e, cotação por Menor Preço Global. 

III. Entretanto, desde 29/04/2010, foi sancionada pelo então Presidente Lula da Silva a Lei 12.232, 
ESPECÍFICA PARA A CONTRATAÇÃO de TODOS OS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta, dentre outros entes, como o Sistema S. A referida base legal, já 
em vigor há mais de 7 anos, pode ser nas modalidades do Tipo Melhor Técnica, Técnica & Preço, ou 
Tomada de Preço. Sendo vedados os Editais pelo regime de Pregões. Além desta, complementarmente 
ao Regulamento próprio da OCB, o fundamento legal deve contemplar: a Lei 4.680/65(Lei da Propaganda), 
o Decreto 57690/66, que o regulamenta, além da Lei 8.666/93, a Lei de Direitos Autorais(9610/98), e as 
Normas-Padrão do CENP, incorporadas ao Sistema Legal pelo Decreto 4563/02. 

IV. Isto posto, vemos que o Edital 04/2017 da OCB/TO encontra-se desamparado legalmente; equivocado; 
e por isso, carece de imediata refação, inobstante a sua monta. Ademais, notamos que o Edital deveria 
requerer, como é praxe nas disputas congêneres do mercado, outras exigências editalícias, devidamente 
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previstas na Lei 12.232. Outro fato relevante é que os serviços referentes a Assessoria de Imprensa devem 
ser licitados em separado; e o edital deveria contemplar a rubrica para os demais custos inerentes aos 
serviços de comunicação, como produção externa de fornecedores diversos e a compra de espaço 
publicitário em mídia, dentro das previsões das demandas da OCB no exercício. No Edital 04/2017, V.Sas. 
só estão elencando a dotação para o custo interno da criação.  Assim, registramos e recomendamos a 
revisão do Edital, alinhado à legislação vigente, e sua posterior republicação.  

V. A ABAP tem aqui o intuito tão e somente de COLABORAR COM O CERTAME, e se coloca à disposição 
neste sentido. E estamos encaminhando em e-mail seguinte para V.Sas., a referida legislação, e modelo 
referencial de Edital. Informações também disponíveis em www.abap.com.br E no site do CENP: 
www.cenp.com.br, reunindo as Normas-Padrão e toda a legislação aplicável. 

VI. Estamos também copiando o SINAPRO, (Sindicato das Agências de Propaganda de GO/TO), que 
igualmente está à disposição neste sentido, e neste instrumento. 

VII. Na certeza de estarmos colaborando com o processo, reiteramos os votos de apreço e consideração. 
Há um quantitativo mínimo por demanda a ser pedido das camisetas referente ao PP 2/2017 e se já tem 
alguma arte pronta que possa nos enviar. 
 

3. DA ANÁLISE 

 

Reside a controvérsia em aquilatar dois aspectos centrais. Em um, será avaliado se o objeto do Pregão 

Presencial nº 04/2017 está abrangido pela disciplina da Lei 12.232/2010. Caso a resposta seja positiva, 

será examinado se o Sescoop se submete aos termos dessa Lei, visto que seu procedimento licitatório 

está previsto no Regulamento nº 850/2012. 

 

No edital condutor, o Sescoop/TO especificou os serviços que serão contratados, a saber: “prestação 

de serviços de criação de serviços de peças de publicidade e propaganda, junto à confecção de releases 

e matérias jornalísticas, produção de conteúdo para redes sociais, cobertura fotográfica, dentre outros 

quesitos, conforme especificações contidas em seus Anexos”. 

 

O art. 2º da Lei 12.232/2010 caracteriza os serviços de publicidade como o “conjunto de atividades 

realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 

concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 

distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a 

venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral”. 

 

Impõe-se concluir que ambos os serviços mencionados no edital estão abrangidos pelo conceito de 

“serviços de publicidade”, circunstância que remete a virtual aplicação da Lei 12.232/2010, se este diploma 

atingir o Sescoop. 

 

Definido que a Lei 12.232/2010 disciplina o objeto da licitação, resta avaliar se este diploma constitui 

normas gerais de licitação e contrato (aplicáveis ao Sescoop, art. 22, XXVII, da Constituição da República) 

ou normas de procedimento (não aplicáveis). 
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Como se sabe, em matéria de licitações e contratos, a competência constitucional legislativa da União 

limita-se ao estabelecimento de normas gerais, as quais são aplicáveis em todas as três esferas: União, 

Estados e Município, bem como a todas as pessoas da administração indireta e entidades controladas 

direta ou indiretamente pelos três entes. 

 

No caso do Sistema “S”, no qual o Sescoop/TO faz parte, em primeira mão, não está subordinado ao 

regramento expedido pela União. Ocorre que, de um lado, o próprio Sistema “S” adota as normas gerais 

de licitações e contrato e, de outro, os órgãos fiscalizadores, sobretudo o Tribunal de Contas da União, 

concluíram que as normas gerais editadas pela União orientam as licitações e contratos realizados pelos 

Sistema “S”. 

 

No caso específico da Lei 12.232/2010, tal diploma encerra os dois tipos de norma, gerais e de 

procedimento. As normas gerais constam do Capítulo I (art. 1º ao 4º) e as específicas vêm na sequência. 

 

Em suma, as normas gerais previstas na Lei 12.232/2010 se aplicam às licitações e contratos 

realizados pelo Sescoop/TO. A partir do art. 5º, no entanto, concentram-se normas de procedimento, as 

quais não atingem o procedimento licitatório realizado pelo Sescoop, subordinado unicamente à Resolução 

nº 850/2012. 

 

Na espécie, a pretensão da Associação resume-se à realização do certame nos moldes estabelecidos 

no art. 5º, isto é, afastando-se o “pregão” e com observância dos tipos “melhor técnica” ou “técnica e 

preço”. Como se percebe, NÃO assiste razão a Associação, visto que as normas específicas não se 

aplicam ao Sistema “S”. 

 

Convém colocar em relevo que, precipuamente, a Lei 12.232/2010 se destina a regulamentar norma 

de procedimento, cuja aplicação deveria estar limitada às licitações e contratos realizados pela União. Ao 

que parece, no entanto, vem sendo aplicada nas três esferas, o que a torna inconstitucional por vício de 

iniciativa. Ou, na melhor das hipóteses, dever-se-ia realizar uma leitura conforme a Constituição. 

 

Em pesquisa perante o Supremo Tribunal Federal, não se detectou qualquer ação questionando a 

constitucionalidade desta lei. 

 

A jurisprudência do Tribunal de Constas da União também não sinalizou a respeito da aplicação, ou 

não, dos dispositivos desta lei ao Sistema “S”. Em um único julgamento, proferido nos autos do TC 

027.007/2012-0, o TCU reputou válida a observância pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural) de licitação realizada nos moldes da Lei 12.232/2010, questionando apenas a ausência de 

justificativa para a desproporção entre os pesos de 70% atribuído para a proposta técnica e de 30% para 

os itens técnica e preço. 

 

Depreende-se daí que, apenas se o Sescoop compreender pertinente adotar o procedimento previsto 

na Lei 12.232/2010, o TCU determina à observância de proporcionalidade entre a distribuição de pesos. 

Destaca-se que está assente na jurisprudência deste Tribunal que os serviços de publicidade não 

envolvem alta complexidade que justifique prestigiar sobremodo a técnica em detrimento do peso. 
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Por fim, em reforço às conclusões anteriores, registre-se que a Lei 12.232/2010 estabeleceu que as 

normas nela inseridas disciplinam apenas as contratações realizadas pelos os órgãos do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou 

indiretamente. Em outras palavras, não se aplicam ao Sescoop, visto que não integra à administração 

pública direta ou indireta, tampouco é por ela controlada direta ou indiretamente. O Sescoop constituiu 

pessoa jurídica da direito privado, dotado de autonomia gerencial, administrativa e orçamentária. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Assim, salvo melhor juízo e diante dessas considerações, indeferimos a impugnação interposta. 

 

Palmas, 03 de agosto de 2017. 

 

 

Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 

Presidente da CPL 


