
 
     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL 

 

 

 Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade 

Tel. CML  (69) 3901-3069 

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO 

Iraneiva  

1 

Processo: 02.00318/2018 
Concorrência n. 002/2019 – CPL-GERAL/SML 
Objeto: Contratação de Agência especializada na prestação de serviços 

técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo e 

informativo institucional e de orientação social, para atender à 

Prefeitura do Município de Porto Velho/RO. 
 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa CANDAL 

ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob n. 04.025.335/001-15, com sede na Rua Rafael Vaz 

e Silva, 3138, Liberdade, Porto Velho/RO, aos termos do Edital de 

Concorrência Pública n. 002/2019/CPL-GERAL/SML, deflagrado no processo 

administrativo n. 02.00318/2018, cujo objeto resumido é a Contratação 

de Agência especializada na prestação de serviços técnicos de 

publicidade e propaganda, de caráter educativo e informativo 

institucional e de orientação social, para atender à Prefeitura do 

Município de Porto Velho/RO. 
 

 

I – PRELIMINARMENTE 

 

 

- DA NÃO COMPROVAÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE – NÃO 

CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

 O pedido de Impugnação foi protocolado nesta 

Superintendência Municipal de Licitações, no dia 05/09/2019 às 

10h50min. 

 

 Cumpre registrar que tendo sido apresentada a Impugnação 

por pessoa jurídica, portanto, na condição de possível “Licitante” (§ 

2º, art. 41, Lei nº 8.666/93), a mesma é tempestiva. 

 

 No entanto, apesar de atempada, em razão de ter sido 

apresentada por pessoa jurídica, sem o devido comprovante de sua 

representatividade, a mesma não tem o condão de fazer se representar 

por quem aparentemente não está autorizado para tanto. 

 

 Diz-se isso, pois, o Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/02), em seus artigos 45, 115 e 118, disciplina que: 

 

“Art. 45. Começa a existência legal das pessoas 

jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 
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constitutivo no respectivo registro, precedida, 

quando necessário, de autorização ou aprovação do 

Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo. 
 

(...) 

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por 

lei ou pelo interessado. 

 

(…) 

 

Art. 118. O representante é obrigado a provar às 

pessoas, com quem tratar em nome do representado, a 

sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena 

de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes 

excederem.” 

 

A Lei nº 10.406/02, no capítulo que trata da 

representação, exige que, o representante é obrigado a provar a sua 

qualidade perante aqueles que se pretendem, sob pena de não o fazendo, 

responder pelos atos que a estes excederem. 

 

E mais, seria necessário que as empresas Impugnantes, 

juntassem aos seus pedidos, os documentos pertinentes à sua 

constituição, com a devida inscrição de seus atos nos devidos 

registros, com suas alterações, para exercer seus plenos poderes. 

Porém as mesmas não o fizeram. 

 

No caso vertente, merece destaque o juízo de 

admissibilidade no exposto e sacramentado nos Acórdãos 339/2010, 

1.148/14-TCU, ambos do Plenário, onde ficam mais que cristalino os 

pressupostos para aceitabilidade de recursos/impugnações nas 

recomendações: 

 

“Orientes seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de 

admissibilidades intenções pelos licitantes nas 

sessões públicas(pregão eletrônico ou presencial), 

que busquem verificar tão somente a presença dos 

pressupostos recursais, ou seja, sucumbência, 

tempestividade legitimidade, interesse e motivação, 

abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do 

recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 

nº 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII, do Decreto 

nº 3.555/2000 (Pregão Presencial), e do art. 26, 

caput, do Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrônico)”. 

339/2010, 1.148/14-TCU, ambos do Plenário. 
 

Assim, o Impugnante, pessoa jurídica, portanto na 

condição de possível “Licitante” (§ 2º, art. 41, nº. 8.666/93) e não 

de “Cidadão” (§ 1º, art. 41, nº. 8.666/93), não anexou qualquer 

comprovação da existência jurídica da empresa CANDAL ASSESSORIA E 
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PUBLICIDADE LTDA - ME, bem como, não haver nem mesmo a identificação 

precisa de seu “representante”, signatário da Impugnação, verdadeiro 

representante legal da referida empresa, sejam como sócios ou seus 

procuradores. 

Desta forma, por não atender aos requisitos mínimos de 

representatividade e personalidade jurídica, NEGAMOS CONHECIMENTO à 

presente Impugnação. 

Não obstante, a ausência do preenchimento dos requisitos 

em observância ao direito constitucional de petição, passo à revisão 

do texto do edital ora questionado, pela CANDAL ASSESSORIA E 

PUBLICIDADE LTDA – ME. 

 

Destaca-se que a análise foi feita pela Coordenadoria de 

Comunicação Cerimonial e Relações Públicas, setor responsável 

pela elaboração do Projeto Básico, bem como, pelo Chamamento 

Público, feito pela Prefeitura do Município, para o sorteio da 

Subcomissão Técnica que será responsável para avaliar as 

Propostas Técnicas da presente licitação. 

 

1. Em síntese, alega a dificuldade em atender ao item 17.2.2 e 

17.2.2.1 do edital, que proíbe vínculo entre licitantes e membros 

da Subcomissão Técnica. O embasamento que a impugnante expõe, é 

que a Comissão Permanente de Licitação, não informou os nomes dos 

integrantes da subcomissão, tampouco, não citou onde foram 

publicados.   

 

DA RESPOSTA DA SECRETARIA REQUISITANTE 

 

Item 1 (membros da subcomissão): 

Aduz o Impugnante que não houve a necessária 

publicidade quanto a escolha dos membros da 

subcomissão, além do edital não esclarecer 

como foram escolhidos. 

Todavia, a tese sustentada pelo Impugnante 

não encontra qualquer sustentação. 

Isso porque o item 17.2.1 do edital do certa-

me esclarece como foi efetivada a referida 

escolha e o meio de torna-la pública (proces-

so 001/SGG/2019, do processo Administrativo 

n. 02.00005/2019). 

Portanto, deverá ser repelida a referida im-

pugnação. 
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DA RESPOSTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  Consolidando a manifestação apresentada pela Secretaria 

Requisitante, a Comissão entende de grande relevância citar que todos 

os atos praticados para o sorteio da escolha da Subcomissão Técnica, 

foram devidamente publicados no site da Prefeitura do Município de 

Porto Velho, no link www.portovelho.ro.gov.br//artigo/23945/editais, 

onde você poderá obter as seguintes informações:  
01 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001-SGG-2019 

02 - DIÁRIO OFICIAL PUBLICADO NO DIA 13/03/2019 

03 - ERRATA DA LISTA DE INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO N. 001-SGG-2019 

04 - RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO DO CHAMANETO PUBLICO 

05 - LISTA DOS NOMES DA SUBMISSÃO TÉCNICA DO PROCESSO 02.00005-

000/2019 (LISTA DOS INSCRITOS APOS IMPUGNAÇÃO) 

06 - ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO C.P 001/SGG/2019 

  Além da devida publicação no link acima citado, 

verificamos que o resultado final homologado com a relação dos 

inscritos Com Vínculo e Sem Vínculo, foram publicados no Diário 

Oficial dos Municípios nº2424, do dia 26/03/2019, e nº 2508, do 

dia 25/07/2019.  

   

  Ademais, a Lei 12.232/2010, que dispõe sobre as normas 

referentes à licitações de publicidade, traz a forma que deverá 

ser feita a escolha dos membros da subcomissão técnica, mas em 

nenhum momento citou qual o momento deveria ser feita a sessão 

para o devido sorteio, o que poderá ser feito inclusive com o 

edital da licitação devidamente publicado, o que não causaria 

óbice algum ao certame, desde que publicado, e quanto ao quesito 

de publicação, este foi adequadamente atendido pela Secretaria 

requisitante.  

  

  Desta forma, considerando que a Secretaria 

Requisitante, agiu de forma a cumprir um dos principais 

requisitos que a Lei Preconiza, dando ampla publicidade aos atos 

http://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/23945/editais
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/01%20-%20EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20DE%20CHAMAMENTO%20P%C3%9ABLICO%20N_%20001-SGG-2019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/02%20-%20DI%C3%81RIO%20OFICIAL%20PUBLICADO%20NO%20DIA%20%2013032019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/03%20-%20ERRATA%20DA%20LISTA%20DE%20INSCRITOS%20NO%20EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20P%C3%9ABLICO%20N_%20001-SGG-2019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/03%20-%20ERRATA%20DA%20LISTA%20DE%20INSCRITOS%20NO%20EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20P%C3%9ABLICO%20N_%20001-SGG-2019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/RELATORIO%20DA%20IMPUGNA%C3%87%C3%83O.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/LISTA%20DE%20INSCRITOS-%20AP%C3%93S%20IMPUGNA%C3%87%C3%83O%20-%20CH_%20001-SGG-2019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/LISTA%20DE%20INSCRITOS-%20AP%C3%93S%20IMPUGNA%C3%87%C3%83O%20-%20CH_%20001-SGG-2019.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/PMPV/2017/formularios/ATA%20DA%20SESS%C3%83O%20PUBLICA%20DO%20C_%20H.pdf
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praticados informamos que o presente item permanence inalterado. 

 

2. Não foi claro em seu questionamento, mas demonstra sua 

irresignação, possivelmente, pela exigência constante no 

item 18.2.3. alínea “d” , que traz a exigência de que, seja 

apresentada Cópia autenticada do certificado de 

qualificação técnica de funcionamento, que é obtido perante 

o conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).   

Afirma inconstitucionalidade do pedido, alegando que o CENP 

obriga as empresas interessada na certificação a associarem 

a determinadas entidades, ou seja, expressa seu 

inconformismo contra regras para obter o Certificado 

requisitado. 

 

DA RESPOSTA DA SECRETARIA REQUISITANTE 

 

O edital deixa claro que deverá ser 

observada, além de suas normas, a previsão 

legal contida na Lei n. 12.232/2010, que 

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.  

Dentre as disposições contidas nesse 

regramento legal, consta no caput do art. 

4° que 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.” 

E tal qualificação técnica é obtida – 

segundo a Lei – através do “Conselho 

Executivo das Normas-Padrão - CENP, 

entidade sem fins lucrativos, integrado e 

gerido por entidades nacionais que 

representam veículos, anunciantes e 

agências .” 

Portanto, não cuida o edital de obrigar 

determinada empresa de publicidade a 
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associar-se ou se manter associada a 

determinada categoria de classe, e sim, de 

obedecer a regra legal que disciplina a 

matéria. 

Aliás, que se esclareça que o Conselho 

Executivo das Normas-Padrão é uma entidade 

de ética, com atuação nacional, criada e 

mantida exclusivamente pelo setor privado 

para assegurar boas práticas comerciais 

entre Anunciantes, Agências de Publicidade 

e Veículos de Comunicação. É um órgão 

orientador de  melhores práticas, que 

certifica a qualidade técnica da Agência 

de Publicidade, assegurando que ela tenha 

estrutura física e de pessoal compatível 

com o mercado no qual atua, inclusive 

quanto ao uso competente de pesquisas de 

mídia, além de manter as listas de preços 

dos Veículos de Comunicação, instrumento 

inibidor de práticas desleais na oferta de 

preços pelos serviços de veiculação da 

publicidade; credencia também os serviços 

de informações de mídia oferecidos pelas 

empresas especializadas e credencia, 

também, institutos/empresas para atuarem 

na verificação de circulação dos Veículos 

de Comunicação impressos, além de atuar 

como fórum permanente de discussão 

técnico-comercial da área publicitária. 

Não é ente público, mas tem as Normas e a 

Certificação reconhecidas pela legislação 

federal como instrumento para entes 

públicos que utilizam a publicidade para o 

exercício da comunicação 

(https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-

que-e-o-cenp). 

Portanto, o CENP não é entidade de classe, 

como dá a entender o Recorrente, e sim 

mera certificadora de boas práticas na sua 

área de atuação, motivo pelo qual deverá 

ser repelido a presente impugnação. 

 
DA RESPOSTA DA COMISSÃO 

 

  Inicialmente é importante destacar, que todas as regras 

contidas no Edital da presente Licitação, estão previstas em Lei. 

Nesse específico, que trata de Contratação de Agência de Publicidade, 

https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp
https://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp
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além da Lei que rege as Licitações Públicas, também está regido pela 

Lei 12.232/10, que dispõe sobre as normas gerais para a licitação e 

contratação de serviços de publicidade.  

  Vejamos o que dispõe o Art. 4º, § 1º da Lei 12.232/10: 

 

 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 entidade 

equivalente, legalmente reconhecida como 

fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de 

propaganda. 

   

   A exigência prevista no instrumento convocatório, está 

devidamente embasada na própria Lei que rege esse tipo de 

serviço. Como senão bastasse, a Tabela do SINAPRO – PA, que 

subsidiou os valores estimados previstos, utiliza como parâmetro 

a CENP, como pode ser verificado no Anexo IV, do Projeto Básico. 

   A Associação Brasileira de Agências de Publicidade – 

ABAP, elaborou um manual LICITAÇÕES PÚBLICAS DE SERVIÇOS 
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PUBLICITÁRIOS COMO PREPARAR O PROCESSO LICITATÓRIO, publicado no 

site http://www.abapnacional.com.br/pdfs/publicacoes/licitacoes-

publicas.pdf. O qual extraímos: 

                                                       (...) 

 3. QUEM PODE PARTICIPAR DOS PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

Somente agências de publicidade legalmente 

constituídas, que exerçam as atividades 

disciplinadas pela Lei 4.680 e que tenham obtido 

o Certificado de Qualificação Técnica fornecida 

pelo Conselho Executivo de Normas Padrão-CENP ou 

entidade equivalente (arts. 1º , 4º. e seu 

parágrafo primeiro da Lei 12.232).Como ainda não 

existe “entidade equivalente” ao CENP, somente o 

certificado de qualificação técnica expedida por 

este último é que atenderá a exigência da lei de 

licitações, demonstrando a capacitação técnica da 

agência de publicidade para prestar tais serviços 

à Administração Pública.Não cabe a participação 

em tais procedimentos licitatórios de pessoas 

físicas, assim como de outras empresas que se 

dediquem a outras atividades complementares de 

comunicação, como assessoria de imprensa, 

empresas de pesquisas, empresas de relações 

públicas e outras. 

 

     Ante ao exposto, entendemos que a referida exigência está 

em consonância Lei, sem necessidade de alterações no item atacado. 
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DA DECISÃO 

 

Nestes termos, de acordo com as razões acima 

expendidas, essa Comissão Permanente de Licitação, no poder 

geral de cautela, e no poder decisório que lhe é conferido pela 

Lei nº 8.666/93, salvo melhor juízo, NÃO CONHECE DA IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA pelas empresa CANDAL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA – ME, 

não sendo necessário qualquer alteração nos itens questionados. 

    Fica mantida a data e a hora de abertura da sessão 

originalmente marcada e constante no edital, tendo em vista que 

os questionamentos aqui aventados, não afetam na formulação das 

propostas dos interessados.  

 

Porto Velho, 09 de setembro de 2019. 

 

 

IRANEIVA SILVA COSTA 

Presidente CPL-GERAL/SML 

 

 

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS 

Membro da CPL-GERAL/SML 

 

 

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO 

Membro da CPL-GERAL/SML 

CPL-GERAL/SML  
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