
 

 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SESCOOP/RS 
 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
 
 

Boletim 05 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 
 
AO SINAPRO-RS – Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do Rio Grande do Sul 
  
 
 
 Trata-se de análise ao pedido de impugnação interposto pelo Sindicato das Agências de Propaganda 
no Estado do Rio Grande do Sul ao edital de processo licitatório Concorrência 01/2021, cujo objeto é a 
contratação de agência de publicidade, a qual será responsável pela criação e execução de um plano de 
mídia para veiculação de campanhas publicitárias do Sescoop/RS. 
 
 Cabe ressaltar, primeiramente, que o Sescoop/RS formalmente constituído pela Medida Provisória 
nº 1.715/1998 e Decreto nº 3.017/1999, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
constituída sob o estatuto de serviço social autônomo e não utiliza recursos federais. 
 
 Diante disso, em seus processos licitatórios utiliza regulamento próprio (Resolução Sescoop 
nº 850/2012), que norteia todo e qualquer tipo de contratação, não se reportando à Lei nº 8.666/93 e 
pelas demais que vierem complementá-la ou alterá-la (apenas em caso de omissão, utilizando-se 
subsidiariamente). 
 
 No dia 18 de maio de 2021, às 11h58min, de forma tempestiva, conforme disposto em edital, a 
comissão de licitação recebeu e-mail do Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do Rio Grande 
do Sul com pedido de impugnação, solicitando alteração no edital em pontos específicos. 
 
 Após análise das alegações apresentadas pelo impugnante, a comissão de licitação deliberou nos 
seguintes termos: 
 
 

 
1) Prazo para apresentação das propostas 
 

Em que pese o edital esteja de acordo com a Resolução Sescoop nº 850/2012, em seu art. 5º, § 1º, 
no qual estabelece que para modalidade concorrência, o prazo mínimo para publicação é de 15 (quinze) 
dias, entendeu-se razoável a ampliação do prazo. 

 
 

DECISÃO: a comissão de licitação resolveu acatar o pedido e procederá a retificação, fato que, todavia, 
não modifica em nada o andamento do certame e/ou a formulação das propostas, de modo a permitir a 
ampliação do prazo em 15 dias, considerando o §1º do art. 5 da Resolução Sescoop nº 850/2012. 
 
 
 
 



 

 

 
 
2) Certificado Cenp 
 

Conforme salientado anteriormente, o Sescoop/RS utiliza regulamento próprio em seus processos 
licitatórios, podendo, em caso de omissão, utilizar subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e pelas demais que 
vierem complementá-la ou alterá-la. 

 
Em análise do referido item, verificou-se que a Lei nº 12.232/10 estabelece a obrigatoriedade da 

entrega de Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento pelas empresas interessadas em 
participar de certames.  

 
Contudo, é de se ressaltar que a Lei nº 12.232/10 não disciplina a contratação dos serviços de 

publicidade que não estejam contemplados em uma ação conjunta para a obtenção de uma solução 
publicitária, tal como ocorre com a contratação exclusiva de serviços que se restrinjam a viabilizar a 
compra do espaço no veículo de comunicação em que ocorrerá a divulgação da peça publicitária.  

 
Por fim, quanto ao Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento, não se aplica às 

contratações isoladas de serviços simples, que não necessitem de avaliação técnica pormenorizada, uma 
vez que a certificação só é concedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão (CENP) quando se 
trata de agência full service, não abrangendo aquelas enquadradas nos modelos bureau de mídia ou 
bureau de criação.  

 
Dessa forma: a) Não há de se falar na observância da Lei nº 12.232/10 para a contratação de serviços 

isolados, cuja análise a ser feita possa se restringir aos critérios mínimos estabelecidos e ao preço 
oferecido; b) O Conselho Executivo de Normas Padrão (CENP) não emite tal certificado para agências 
enquadradas nos modelos bureau de mídia ou bureau de criação, tais quais se pretende contratar. 

 
 
DECISÃO: a comissão de licitação resolveu não acatar o pedido. Assim, face ao exposto, fica 

demonstrado que não houve violação a qualquer preceito constitucional, legal ou normativa do 
Sescoop/RS, mantendo-se inalterados os termos do edital em vigor, no tocante a habilitação 

 
 

3) Impossibilidade jurídica da presente licitação na forma como consta no edital 
 
Conforme salientado anteriormente, em seus processos licitatórios, o Sescoop/RS utiliza regulamento 

próprio, podendo, em caso de omissão, utilizar subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e pelas demais que 
vierem complementá-la ou alterá-la. 

 
O Sescoop/RS, em regra, deverá realizar procedimento licitatório para qualquer contratação, sendo 

excepcionadas as hipóteses de contratação direta por dispensa e por inexigibilidade de licitação.  
No caso em exame, considerando que a única hipótese de dispensa a princípio cabível seria aquela 

que tem como critério o preço, mas dado o orçamento previsto, é incabível tal modalidade de contratação 
direta.  

Já no que diz respeito à contratação direta por inexigibilidade de licitação, há expressa vedação legal 
para os serviços de publicidade e propaganda (art. 25, inc. II, Lei nº 8.666/1993).   

De outra banda, não restando outra alternativa que não a realização de procedimento licitatório, tem-
se que há lei específica regulando a licitação para referida modalidade de serviço.   

Nesse sentido, a Lei nº 12.232/2010 define serviço 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.   

A lei em comento determina que, quando houver contratação de terceiro – isto é, a própria 
Administração Pública não realize diretamente a contratação do veículo de mídia –, tais serviços deverão 
ser prestados por meio de agência de propaganda, cuja contratação deverá ser do tipo melhor técnica ou 
técnica e preço e a modalidade concorrência, dado ao valor do orçamento previsto, sendo que a 
Resolução SESCOOP n. 850/2012 não prevê as modalidades de tomada de preço e carta-convite. Ainda, 
restaria incabível a modalidade pregão, haja vista não se tratar de bens e serviços comuns (Lei 
nº 10.520/02).   

Em nosso Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop (Resolução Sescoop nº 850/2012), 
não há previsão do tipo “melhor técnica”, apenas “técnica e preço”, em que pese o art. 5º da Lei 
nº 12.232/2010 determine que devam ser realizados necessariamente os tipos “melhor técnica” e “técnica 
e preço”, concluímos que as licitações de serviços de publicidade, nas unidades do Sescoop, somente 
podem ser do tipo “técnica e preço”.  

 
No que se refere ao apontamento da capacidade de atendimento, a área técnica do Sescoop/RS 

entende que, ao solicitar a campanha simulada, mesmo que não faça parte do objeto da contratação, é 
possível avaliar entendimento da empresa, do objetivo e problemas de comunicação, conforme publicado 
no Boletim 01. 

 
Em relação ao preço, entendemos que maior desconto constitui um critério de julgamento, o qual é 

apurado em razão de desconto oferecido pelos licitantes sobre o parâmetro de preços definido pela 
Administração no ato convocatório. Assim, quem oferece o maior desconto é considerado o vencedor do 
certame. 

No caso em concreto, o tipo de licitação adotado foi o de "técnica e preço" e, por não haver impeditivo 
legal à concessão de descontos pelas agências, apesar de não ser uma conduta usual não é ilegal. 

Ainda, cumpre informar que a licitante que apresentar percentual zero (0%) em sua proposta não terá 
a mesma invalidada ou desclassificada, concorrendo com sua pontuação nos quesitos técnicos.  

 
 
DECISÃO: a comissão de licitação resolveu não acatar o pedido da impugnante, mantendo-se 

inalterados os termos do edital. 
 
 
 
Face ao exposto, decide-se pelo provimento parcial à impugnação, sendo aceito no tocante a 

prorrogação do prazo de apresentação das propostas até o dia 10 de junho de 2021, permanecendo 
inalterados os demais dispositivos do edital. Registra-se ainda, que o edital foi republicado em 
25/05/2021.  

 
Registre-se, dê-se ciência aos interessados. 
 
 

Porto Alegre, 25 de maio de 2021. 

 

Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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Ao presidente da comissão de licitações do Sescoop - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

Ref. Impugnação Edital de Licitação – Concorrência 001/2021  

 

 

 

 

 

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, 

constatando irregularidades no edital de Concorrência n° 001/2021, vem apresentar 

IMPUGNAÇÃO, conforme segue: 

 

Prazo para apresentação das propostas 

 

   Estabelece o edital da concorrência 001/2021 que as propostas 

deverão ser apresentadas no dia 31/05/2021, ocorre que, o edital foi publicado dia 

13/05/2021 sem atender ao que preceitua o artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, que 

prevê o prazo mínimo de 45 dias entre a publicação do edital e a entrega das propostas 

no caso de concorrência do tipo técnica e preço, como é o caso. 

 

A garantia do êxito no processo licitatório para a entidade está 

diretamente relacionada ao princípio da competitividade, ou seja, quanto maior o número 

de concorrentes melhor será a escolha da proposta que atenda às necessidades do ente. 

Sendo assim, a realização do procedimento com a abertura dos envelopes no dia 

31/05/2021 frusta esse princípio, já que muitas concorrentes não poderão participar pela 

impossibilidade fática de elaborar e apresentar suas propostas no prazo que foi 

concedido (18 dias corridos – 11 dias úteis). 

 

 

Quando se trata de licitação na modalidade técnica e preço e levando-
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se em consideração a complexidade das licitações para contratação de agências de 

publicidade, deve ser estendido o prazo entre a publicação do edital e a abertura dos 

envelopes, dado que no caso presente há necessidade de elaboração de campanha 

publicitária de acordo com um briefing anexo ao edital. 

 

Devemos esclarecer que mesmo que o regulamento de licitações do 

ente preveja prazos diferentes,  essa previsão não deve se aplicar ao caso, atéporque 

desatente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do principio da 

competitividade já referido. O prazo entre a publicação do edital e a entrega das 

propostas pode e deve ser maior, pois no caso presente se trata de elaboração de 

proposta que envolve a simulação de uma campanha e de planejamento de mídia, ou 

seja, demanda tempo, não se trata de simples agrupamento de documentos. 

 

Pelo mesmo motivo, inclusive, já obtivemos êxito em ação interposta 

contra o Senac, onde o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

Irineo Mariani, deferiu a liminar nos seguintes termos: 

 

1. É caso de exame pelo Plantão Jurisdicional, uma vez que a entrega e 
abertura dos envelopes está prevista para amanhã, dia 28 de janeiro, às 
10h. 

2. A licitação é regulada pela Lei 12.232/10 (Dispõe sobre as normas gerais 
para licitação e contratação pela administração pública de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá 
outras providências).  

Portanto, apenas na omissão é que se aplica subsidiariamente a lei geral 
das licitações (Lei 8.666/93).  

No caso, o primeiro aspecto que chama a atenção é o fato de o prazo 
do edital ser de apenas quinze dias à apresentação das propostas, 
enquanto o previsto no art. 21, § 2º, da Lei 8.666/93, aplicável 
subsidiariamente, é de quarenta e cinco. 

Em princípio, o art. 20 da Lei 12.232/10, que autoriza a aplicação subsidiária 
do Regulamento próprio, no caso, do SENAC, não chega ao ponto de 
delegar a este competência para dispor a respeito de prazo. 

O segundo aspecto a ser destacado é o de que, igualmente em princípio, o 
objeto do edital não está conforme o art. 3º da Lei 4.680/65, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de 
propaganda, o mesmo podendo-se dizer em relação ao art. 2º da Lei 
12.232/10, conforme demonstra a autora-agravante, inclusive na inicial da 
ação de origem. 

3. Nesses termos, defiro a liminar de suspensão da Concorrência 1/2015, 
do SENAC, ficando, por conseguinte cancelada a solenidade programada 

para o dia de amanhã (28/1/2015). (TJRS, AgIn 70 063 379 812, 
27/01/2015) 
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A liminar foi confirmada por decisão colegiada do TJRS nose 

seguintes termos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. SENAC. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS NºS 12.232/2010 E 4.680/65.  
O manejo de recursos de natureza pública impõe, dentre outros, o dever de 
licitar, obedecendo-se aos mesmos princípios a que estão subordinados os 
atos administrativos. Daí porque cogitável  a aplicação subsidiária das Leis 
nºs 12.232/2010 e 4.680/1965 no caso em tela, mormente porque a lide 
versa sobre a contratação de agência de publicidade e propaganda por parte 
do SENAC, não  se devendo valer à espécie a Lei nº 8.666/93, exceto no 
que for aplicável de forma complementar. 
In casu, da análise dos itens do edital em comento, é possível verificar, num 
primeiro momento, que diversas contrariedades são apontadas, mormente 
porque a parte agravada afirma, sobretudo, que não está submetida às 
normas da Lei que rege a matéria 
E na hipótese dos autos, por ora, tenho que restam presentes os requisitos 
a ensejar a antecipação de tutela, na forma como pretendida, até o final do 
julgamento da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS – 
agravo 70063379812, Segunda Câmara Civil, agravante Sindicato das 
agências de propaganda do Rio Grande do Sul e agravado SENAC – 
Serviço Nac. de Aprend. Comercial – Adm. Regional no Estado do Rio 
Grande do Sul)   

 
 
Tratando-se de licitação na modalidade técnica e preço para 

contratação de agência de publicidade, deve o ente licitante agir de froma razoável a fim 

de possibilitar um prazo maior entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes 

para que as concorrentes apresentem suas propostas, dado que no caso presente há 

necessidade de elaboração de campanha publicitária de acordo com um briefing. 

 

Dessa forma, deve ser revisto o edital e alterada a data de 

apresentação das propostas, evitando assim que a concorrência seja frustrada ou nula. 

 

 

 

Certificado Cenp: 

 

O edital não traz a exigência de certificação do Cenp, contrariando a 

lei 12,232/10 e as normas que regulam o setor de publicidade, que são obrigatórias para 

as agências de publicidade. 
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O CENP é o responsável por fiscalizar e qualificar as agências de 

publicidade.  O Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP é uma entidade criada 

pelo mercado publicitário para zelar pela observância das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, documento básico com recomendações e princípios éticos que buscam 

assegurar as melhores práticas comerciais no relacionamento mantido entre os 

principais agentes da publicidade brasileira. 

 

O CENP emite um certificado que atesta que aquela agência está 

cumprindo com a normas padrão, a as posturas éticas da atividade. A certificação do 

CENP reconhece  a condição técnica  da agência para atuação em todo o território 

nacional.  

 

O artigo 4º  da Lei 12.232/2010 exige a contratação de agências que 

tenham obtido certificado de qualificação técnica  - Certificado fornecido pelo CENP, o 

que não é exigido pelo presente edital,  sendo tal regra de força obrigatória para os 

órgãos licitantes conforme preceitua a lei. 

 
Art. 4o  Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão contratados em agências 

de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho 

de 1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.  

§ 1o  O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste 

artigo poderá ser obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, 

entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais que 

representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente, 

legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de 

agências de propaganda.  

 

Conforme se vê, a certificação Técnica do CENP passou a ser exigida 

nas licitações e contratações de agências de publicidade por órgãos públicos e entidades  

de qualquer natureza, e tal exigência não esta sendo cumprida no presente edital. 

 

O CENP vistoria e fiscaliza as agências, assegurando aos clientes 

anunciantes que eles tenham a capacidade técnica necessária para atender aos clientes, 

sendo portanto, órgão indispensável para o relacionamento entre as agências e os 

anunciantes, agora, inclusive, com a exigência legal de sua atuação nas contratações 

por licitação, o que esta sendo ignorado no presente caso. 
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Outrossim, um dos princípios basilares do relacionamento comercial 

entre Anunciantes (inclusive do setor público), Agências de Propaganda e Veículos de 

Divulgação está exposto no ítem 2.9 das Normas-Padrão que estabelece: 

 
2.9 Conforme determina o art. 17, inciso I, alínea “f” do Dec. 57.690/66, é vedada a 

contratação de propaganda em condições antieconômicas, anticoncorrenciais ou que 

importem concorrência desleal, podendo o CENP, diante de tais condutas, aplicar as 

sanções previstas no art. 61 dos seus estatutos, bem como representar à autoridade 

competente, para a imposição das sanções previstas na legislação aplicável.” 

2.10 Estas Normas-Padrão da Atividade Publicitária devem ser aplicadas tanto no 

espírito quanto na letra. 

 

Tanto os anunciantes quanto as agências devem seguir as Normas 

Padrão e isso já está chancelado na lei em comento. 

 

 

O presente edital deve incluir exigência de apresentação da 

certificação do CENP. 

 

 

Impossibilidade juridica da presente licitação na forma como consta no edital 

 

O edital foi publicado prevendo a modalidade concorrência do tipo 

Técnica e Preço, tendo como objeto a contratação de agência de publicidade, a qual será 

responsável pela criação e execução de um plano de mídia para veiculação de 

campanhas publicitárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul – Sescoop/RS, utilizando o Movimento SomosCoop criado 

pelo Sistema OCB como conceito, com prioridade para estratégia voltada para 

veiculações em mídias sociais e rádios, esclarecendo que as peças serão criadas pelo 

setor de Comunicação do Sescoop/RS.  

 

Prevê, ainda, o edital,  que a remuneração da Agência contratada será 

pela comissão de mídia, incidente sobre as veiculações, prevendo o mesmo pedo para 

a proposta técnica e a proposta de preços, sendo que essa última será avaliada de 

acordo com o desconto sobre a comissão de mídia expressamente prevista em lei, o que 

torna impossível a avaliação da proposta mais vantajposa. Explica-se. 

 

Conforme se verifica a licitação foi aberta apenas para “estratégia de 
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mídia”, nesse caso, deveria considerar como forma de classificação a acapacidade de a 

agência atender ao que é solicitado, inclusive com a apresentação dos itens realtivos à 

capacidade de atendimento propostos pelalei 12.232/10, que incluem (Art. 8º) o conjunto 

de informações referente ao proponente (inciso III do art. 6º da lei 12.232/10) que é 

composto de quesitos destinados a avaliar a capacidade de atendimento do proponente 

e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes.   

 

 

As inofmrações relacionadas a capacidade de atendimento do 

proponente não estão sendo requeridas na presente licitação, porém, estão sendo 

exigidas apresentação de itens da campanha simulada que não fazem objeto da 

contratação e ainda que isso fosse apenas para se ter um critério de julgamento, os itens 

são impossíveis de serem atendidos porque o briefing refere a existência de uma peça 

já criada e que deveria ser veiculada. 

 

 

Se a intenção é contratar apenas mídia para peças já criadas, deve-

se aavaliar a proposta de mídia e a capacidade de atendimento relacionada a essa, pois 

na forma proposta no edital não há como licitar outros subquesito (01, 02 e 03) porque 

eles dizem respeito à criação e à produção das peças publicitárias mas essas já exitem 

e estão relacionadas no item “Peças à Disposição”, do Termo de Referência. 

 

Outrossim, também não há como licitar utilizando o tipo menor preço 

e sequer o técnica e preço se a remuneração se dará apenas pela comissão de 

veiculação, pois essa está expressamente prevista na lei 12.232/10 como pertencendo 

a agência e nas Normas do Cenp estão regulado o percentual de desconto que a agência 

deve seguir, sendo que para o investimento desse edital não existe previsão de 

desconto, logo, qual será o critério de selação da presente  licitação? 

Sendo a licitação limitada à “estratégia de mídia”, não há como 

elaborar a Proposta de Preços, uma vez que o preço de mídia é o constante das Tabelas 

dos Veículos, portanto, o preço é o do Veículo, e não o da Agência com quem será 

celebrado o Contrato pelo SESCOOP-RS. Logo, o preço é o mesmo para todas as 

licitantes. Diga-se o mesmo com relação à remuneração da licitante vencedora, que 

corresponderá a 20% (vinte por cento) do preço pago pela divulgação da peça ou ação 

publicitária. 
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Preço igual para todas e não há como diferenciá-lo. Em 

consequência, não há como valorá-lo de modo a criar dois ou mais diferenciais que 

permitam distinguir as Propostas de Preços de forma a permitir o julgamento da licitação, 

no tipo “Técnica e Preço”. 

  

Licitando somente mídia, a “estratégia de mídia” comporá a Proposta 

Técnica, mas não há o preço, pois ele pertence ao Veículo; e não há a remuneração da 

Agência, porque ela é remunerada pelo Veículo, através do “Desconto Padrão”, e não 

pelo SESCOOP-RS, vez que o documento fiscal relativo à divulgação, deve ser emitido 

pelo próprio Veículo, em nome do SESCOOP-RS, por força de Lei. 

 

 

Ainda, o briefing proposta é difícil de atender principalmente 

considerando os critérios que depois serão utilizados para o julgamento. O briefing pede 

"criação e execução de um plano de mídia" para veiculação de campanhas já existentes. 

Os critérios de julgamento supõem a apresentação de uma campanha publicitária 

completa - e não somente a criação de um plano de mídia -  para a qual não existe um 

briefing e no caso da criação de camapnha o edital já menciona as peças existentes, há 

um confusão que impossibilita o atendimento do que o ente pretende.  

 

No e-mail encaminhado há referência ao manual de licitações do 

Sescoop e a previsão desse de que a licitação deveria ser do tipo técnica e preço, porém, 

para a contratação pretendida não há como se escolher esse tipo, pois como já referido 

o preço da mídia é idêntico para todas as concorrentes e o valor da remuneração da 

agência também o será, pois elas estão obrigadas a seguir as Normas do Cenp que 

estabelecem qual o percentual de remuneração para cada faixa de investimento, 

estabelecido no anexo B das Normas Cenp. 

A proposta de preços a ser apresentada exige que a Agência conceda 

um desconto sobre a remuneração de mídia para poder pontuar no questio preço, porém, 

tal desconto não pode contrariar o que estabelecem as normas do Cenp, entidade que 

regula o mercado e certifica as agências.  

 

A agência atua de forma a obter as melhores condições de eficiência 

e economia para a divulgação da publicidade de seu cliente e, por isso, negocia junto 

aos veículos de divulgação eventuais reduções em seus preços de Tabela, assim, sobre 

o custo final estabelecido pelo veículo, este concede uma remuneração para a Agência, 
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que compõe o chamado “desconto de agência”.   

 

Dispõem os itens 2.5 e 4.1 das Normas-Padrão que: 

 
“2.5 O desconto padrão de agência de que trata o art. 11 da Lei 4.680/65 e 
art. 11 do Decreto n. 57.690/66 destina-se à remuneração da Agência.” 
“4.1 É reservado exclusivamente à Agência como tal habilitada e certificada, 
o “desconto padrão de agência”, nos termos do item 2.5 e subitens e 
seguintes destas Normas-Padrão, bem como eventuais frutos de planos de 
incentivo, voluntariamente instituídos por Veículos.”  

 

Outrossim, o art. 11 do Decreto n. 57.690/66 estabelece que: 

 
“O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão devido aos 
Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda”  

 

Portanto, é o veículo quem paga à agência a remuneração de 

veiculação, a qual é fixada sobre o valor da mídia, honorários esses que NÃO PODEM 

ser repassados pelas Agências de Propaganda aos seus clientes, sob pena de infringir 

normas legais, concorrenciais e o disposto nas Normas-Padrão. 

 

Excepcionalmente a Agência pode repassar parte dessa 

remuneração ao seu cliente, na forma e condições específicas estabelecidas no Anexo 

B das Normas-Padrão, ou seja, quando as verbas anuais de mídia do cliente forem 

superiores a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e gradualmente 

aumentadas, podem haver tal repasse, da seguinte forma: 

Investimentos Bruto Anual   Repasse do “desconto de agência” 

em Mídia   sobre o valor da mídia 

Até R$2.500.000,00    Nihil 

De R$2.500.000,01 a  R$7.500.000,00  Até 2% 

De R$7.500.000,01 a  R$25.000.000,00  Até 3% 

Acima de R$25.000.000,00    Até 5% 

 

Os descontos a serem concedidos devem obedecer a tabela das 

normas Cenp, não são à critério da agência e nem à critério do cliente que está 

contratando o serviço. 

 

Conclusão 
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O pleito licitatório instaurado pelo Edital de Concorrência Pública n° 

001/2021 do Sescoop/RS deverá ser retificado e adequado para atender aos princípios 

das licitações publicas, inclusive aqueles previstos em seu próprio regulamento, além de 

atender à lei 12.232/10, à lei 4.680/66 e às Normas Padrão CENP, ou anulado por 

ilegalidade.  

 

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, pede e requer o  acolhimento da 

presente IMPUGNAÇÃO julgando-a PROCEDENTE, para afastar ou modificar os itens 

apontados acima, adequando-os aos princípios licitatóriors, As Normas do Cenpo, a lei 

4.680/66, a lei 12.232/10 e a Constituição Federal, ou, se não for esse o entendimento 

dessa comissão, que seja anulado o presente edital por estar contrariando normas 

constitucionais e legais. 

 

Certos de estarmos contribuindo para a legalidade dos serviços 

publicitários e das contratações entre anunciantes, veículos e agências de publicidade, 

estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou contribuições. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Porto Alegre, 18.05.2021. 

 

 
 
 
       
 
 

       Fernando Silveira 
  Presidente do Sinapro  


