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Porto Alegre, 08 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

A 

Câmara Municipal de Bagé 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão 011/2017 

 

O Sinapro/RS – Sindicato das Agências de Propaganda do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, visando melhorar o 

relacionamento entre as agências e os anunciantes, bem como visando uma 

maior transparência na atuação de suas associadas e o correto e fiel cumprimento 

da legislação de referência, ao tomar conhecimento da publicação do edital de 

Pregão 011/2017, constatou a existência de irregularidades que merecem ser 

sanadas, conforme passamos a descrever: 

 

A licitação supra mencionada visa a contratação empresa 

jornalística para prestação de serviço de veiculação de publicidade sem a 

necessária intermediação de  agência de publicidade, descumprindo a lei 12.232 

de 29 de abril de 2010, que 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, subordinando os órgãos 
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do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta 

e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes federados.  

 

Com o advento da lei 12.232/10, os serviços de publicidade 

para a administração pública devem ser prestados por agência. Dispõe o artigo 1ª 

da referida lei: 

 
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. 

 

Há duas questões relevantes a serem destacadas a partir da 

leitura do mandamento legal supra, primeiro, que a lei é obrigatória para todos os 

entes federados: União, Estados, Municípios e Distrito Federal que pretendam 

contratar serviços de publicidade e segundo, que os serviços de publicidade 

devem ser prestados NECESSARIAMENTE por agência de propaganda. 

 

Com efeito, se os serviços de publicidade devem ser 

prestados por agência de propaganda, a câmara desse Município está impedida 

de contratar da forma que pretende, ou seja, a contratação direta do veículo de 

publicidade. A publicidade é atividade regulamentada e a contratação de agência 

de publicidade por parte dos órgãos da Administração Pública é necessária, o 

órgão licitante não pode transferir atribuições que seriam de uma agência de 

publicidade para outros fornecedores que não possuem a qualificação técnica 

para tanto. 
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A lei 4680/65 que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências, traz os 

conceitos abaixo: 

 

Art 3º A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ..., 
e especializada na arte e técnica publicitária, que, através de 
especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 
veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com 
o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir idéias ou 
informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a 
serviço dêsse mesmo público. 

Art 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, 
quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir 
mensagens de propaganda ao público, desde que reconhecidos pelas 
entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis 
locais e regionais de propaganda bem como os sindicatos de 
publicitários. 

Art 5º Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada 
de difusão de idéias, mercadorias ou serviços, por parte de um 
anunciante identificado. 

 

De acordo com as disposições legais acima expressas, a 

agência de propaganda é a pessoa jurídica que tem a especialidade e técnica 

para, através de seus publicitários especialistas, estudar, conceber, executar e 

distribuir a propaganda aos veículos.  Ainda, segundo a lei 4680/65 a propaganda, 

que é criada e produzida por publicitários e divulgada pelos veículos é a forma 

remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um 

anunciante identificado. 

 

Como se pode ver os conceitos da atividade publicitária 

estão bem definidos e diferenciam bem o trabalho realizado pela agência e o de 

divulgação ou de execução desse trabalho. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-4680-1965.pdf
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Mais adiante, a mesma lei, regulamenta que a atividade 

publicitária deve ser exercida por publicitários e serão publicitários aqueles que 

tiverem o registro dessa categoria, assim estabelecendo: 

 

Art 8º O registro da profissão de Publicitário ficará instituído com a 
promulgação da presente Lei e tornar-se-á obrigatório no prazo de 
120 (cento e vinte) dias para aqueles que já se encontrem no 
exercício da profissão. 
Parágrafo único. Para o citado registro, o Serviço de Identificação 
Profissional do Ministério do Trabalho exigirá os seguintes 
documentos: 
a) 1 - diploma de uma escola ou curso de propaganda; 
2 - ou atestado de frequência, na qualidade de estudante; 
3 - ou, ainda, atestado do empregador; 
b) carteira profissional e prova de pagamento do Imposto Sindical, 
se já no exercício da profissão. 

 

E ainda, o Decreto 57.690/66 com as alterações do Decreto 

4563/02, mais uma vez reforçando que a propaganda é um serviço que deve ser 

prestado por publicitários ou agencias, prevê: 

 
 Art. 7o  Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência 
mediante contratação, verbal ou escrita, de honorários e 
reembolso das despesas previamente autorizadas, tendo como 
referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e 
respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, com as alterações constantes das Atas das 
Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 
de março e 31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas no 
Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, respectivamente sob 
no 263447, 263446 e 282131 

 

A  lei 4.680/65 deve ser respeitada por todos, é a lei especifica 

que regulamenta a atividade das agências. 
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Todo esse arrazoado sobre a atividade publicitária tem um 

único intuito: demonstrar que tal atividade é privativa de publicitário e que a 

agência de propaganda é quem tem a capacidade técnica de pensar, criar, 

executar e produzir a propaganda e recomendar os veículos em que a mesma 

será divulgada para alcançar os objetivos esperados pelo anunciante. Tem-se, 

assim, uma ilegalidade nas licitações e nas despesas supra mencionadas por 

ausência de base legal para a sua contratação. 

 

Complementando a impossibilidade, deve-se destacar que a 

Lei 12.232/10 define os serviços que devem ser prestados por agência de 

publicidade incluindo, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 

distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, logo a 

contratação pretendida por esse município não está atendendo a lei. Dispõe a 

referida lei: 

 
Art. 2o  Para fins desta Lei, considera-se serviços de publicidade 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.  

 

O que a Câmara deve fazer é licitar pela lei 12.232/10, 

contratando agência de publicidade que ira pensar, criar e produzir a publicidade 

para ser encaminhada para os veículos divulgarem, inclusive estudando o melhor 

plano de distribuição da propaganda para o alcance dos objetivos pretendidos 

com a mesma.  

 

Com efeito, impugnamos o edital 011/2017 para que seja 

anulado, recomendando que seja realizada licitação para contratação de agência 

de publicidade, de acordo com o procedimento previsto na lei 12.232/10. 
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Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a sua 

inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

    Fernando Silveira 

Presidente do Sinapro 

 

 


