
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

PREGÃO PRESENCIAL 011/201 

(SERVIÇO) 

 

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTO 

 

I. DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta, tempestivamente, pelo 

Sinapro/RS – Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, no 

dia 8 de agosto de 2017 às 17h37 pelo e-mail 

licitacoes.camarabage@gmail.com por intermédio do Sr. Max Rathke. Refere-

se o pedido ao Pregão Presencial 011/2017 da Câmara Municipal de 

Vereadores de Bagé com base na Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010. 

 

II. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

Alega a impugnante que a contratação de empresa 

jornalística para a prestação de serviço de veiculação de publicidade deve 

necessariamente ser conduzida pela intermediação de agência de publicidade 

no termos da Lei nº 12.232/10, que estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratações pela administração pública de serviços de publicidade.  

 Afirma, ainda, que a publicidade é atividade 

regulamentada por dispositivo específico, a Lei nº 4.680/65 que dispões sobre o 

exercício da profissão de Publicitário e Agenciador de Propaganda. E, por fim, 

reforça que a propaganda é um serviço que deve ser prestado por publicitários 

ou agências, conforme Decretos 57.690/66 e 4.563/02.  
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III. DO PEDIDO 

Requer a impugnante que o Pregão Presencial 

011/2017 seja anulado com a contratação de agência de publicidade nos 

moldes da Lei 12.232/10. 

 

IV. DA ANÁLISE  

Antes de abordar pontualmente as alegações 

interpostas pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, 

cabe elucidar alguns pontos, que são naturais a Câmara de Vereadores de 

Bagé, que contextualizam as fundamentações. 

A Câmara de Vereadores de Bagé possui em seu 

quadro permanente de cargos, setor e profissional qualificado na área de 

publicidade e propaganda, investida em concurso público, conforme prevê a Lei 

Municipal nº 5.503 de 24 de julho de 2015 que dispões sobre Plano de 

Classificação de Cargos e Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal 

de Vereadores de Bagé. 

Consta no art. 12 do supramencionado dispositivo 

legal a existência do seguinte cargo Analista em Comunicação II - Produção de 

Publicidade e Propaganda, com atribuições previstas no ANEXO I - 17 (art. 18), 

as quais cabem citar a síntese: 

SÍNTESE DOS DEVERES: Desenvolver peças publicitárias 

institucionais e legais, projeto e programação visual, produção 

gráfica; e audiovisual. Editoração eletrônica, domínio de técnicas 

fotográficas, planejamento editorial, elaboração de peças gráficas 

com pleno domínio dos softwares de editoração gráfica e 

audiovisual, e desempenhar outras atividades peculiares à 

função. (grifo nosso). 

Consta, ainda, nos requisitos de provimento do 

cargo no ANEXO I - 17 (art. 18), que o referido servidor deve possuir diploma, 

devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em 

Comunicação Social com habilitação na área de Publicidade e Propaganda. 

Ou seja, a Câmara de Vereadores de Bagé, dentro 

das atividades previstas na Lei 12.232/10, por natureza já executa a produção e 



a execução técnica das peças e projetos publicitários. Por possuir profissional 

específico para esta função sequer poderia contratar empresa ou pessoa que 

fizesse a mesma atividade. 

Outro fator preponderante é a baixa complexidade 

dos serviços objetos de publicação, e, ainda, que é uma atividade de apoio 

administrativo e não precípua da Câmara de Vereadores.  

Atualmente a administração estima valor unitário do 

cm/col muito baixo, que é economicamente vantajoso. A intermediação da 

publicação de um edital ou de uma peça acarretaria um ônus muito elevado, 

que vai contrariamente ao princípio da economicidade e do interesse público, 

sem falar, é claro, que a contratação de uma agência de publicidade envolveria 

uma licitação mais complexa, demorada e desnecessária. 

No tocante à Lei 12.232/10, a Câmara de 

Vereadores de Bagé está eivada de legalidade na forma pretendida de 

contratação do veículo, haja vista o parecer de igual teor do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, Processo nº 674-2/2013 e Parecer nº 04/2013, do 

Relator e Conselheiro Antônio Joaquim, que é muito claro suas considerações 

finais e conclusão, abaixo citadas (grifo original): 

A citada Lei (12.232/10) engloba, portanto, serviços integrados que 

merecem uma avaliação técnica pormenorizada e também a inclusão de atividades 

consideradas complementares aos serviços de publicidade, conceituando-as como 

serviços especializados, cujo teor refere-se (I) ao planejamento e à execução de 

pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento 

sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação e os resultados das 

campanhas realizadas, (II) à produção e à execução técnica das peças e projetos 

publicitários criados, (III) e à criação e desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária. 

Desta forma, defende-se que excluem-se da aplicação da Lei nº 

12.232/2010, os serviços que embora considerados como de publicidade, possam 

ser contratados de forma isolada, singular e não integrada, submetendo-se tal 

contratação aos ditames da Lei nº 8.666/93. 

Corroborando este entendimento, cita-se a lição de Rafael Wallbach 

Schwind: 



Serviços mais simplificados, ainda que possam ser considerados como de 

publicidade, não se submetem à Lei nº 12.232 se não apresentarem as 

características arroladas no artigo 2º da Lei. Mesmo os serviços indicados nesse 

dispositivo não se submeterão à nova Lei se não houver previsão de serem 

executados de modo integrado. Trata-se de questão de fundamental importância 

para a verificação do âmbito concreto de aplicação da Lei nº 12.232. 

Segue este mesmo entendimento Luciano Ferraz , que assim considera: 

Perceba-se que se a Administração Pública pretende contratar apenas o 

veículo para a divulgação das peças publicitárias que sua própria área de 

imprensa concebe, elabora e distribui não se estará diante de um “conjunto de 

atividades realizadas integradamente” nos termos do art. 2º, caput da Lei nº 

12.232/10, senão diante da mera divulgação da mídia (atividade isolada), o que 

atrairá a incidência da Lei nº 8.666/93. 

Assim, para que a atividade de publicidade seja contratada por meio da Lei 

12.232/2010, devem ser reunidos os seguintes requisitos: a) que os serviços de 

publicidade sejam realizados de forma integrada; b) que o contrato tenha por 

objeto precípuo e conjugado o estudo, o planejamento, a conceituação, a 

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

execução externa e, ainda, a distribuição de publicidade aos meios de divulgação; 

e c) que tenham por finalidade promover a venda de bens ou serviços de qualquer 

natureza ou difundir ideias ou, ainda, informar o público em geral. 

Desta forma, e em resposta ao consulente, não se submetem à Lei nº 

12.232/2010 os serviços de publicidade quando contratados isoladamente, ainda 

que indicados no artigo 2º desta lei, como por exemplo os serviços de divulgação 

de conteúdo e material, por não demandarem diferencial técnico por parte dos 

sujeitos contratados para executá-los. Para tais serviços, devem ser utilizados os 

procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002, neste último 

caso, se puderem ser considerados como serviços comuns. 

 

V. DA DECISÃO 

Considerando o princípio da legalidade, uma vez 

que a Lei 12.232/10 estabelece os serviços sejam feitos de forma integrada e 

que existe na Câmara de Vereadores o planejamento, produção e execução de 

peças, entre outros, possuindo profissional em publicidade e propaganda 

habilitado para tal;;  



Considerando o princípio da motivação e do 

interesse público, que não são necessários todos os serviços descritos no 

artigo 2º da 12.232/10 de forma integrada; 

Considerando o princípio da economicidade, com 

a contratação direta do veículo, sem intermediação;  

Considerando princípio da legalidade através do 

parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dos autores citados 

no mesmo; 

Resolvo reconhecer a impugnação interposta pelo 

Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul, para, no mérito, 

negar lhe provimento, nos termos da legislação pertinente. 

 

Bagé, 9 de agosto de 2017. 

 

CRISTIAN GONÇALVES BERNY DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 


