
 
 

 

 
Salvador, 22 de Janeiro de 2021. 
 
À 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Praça Joaquim Correia, nº 55 - Centro 
Vitória da Conquista – Bahia                CEP: 45.000-907 
Att.: Sr. Edimário Freitas de Andrade Junior 
        Presidente da CEL 
 
Ref.: Edital Concorrência 001/2021 para prestação Serviços de Publicidade 
 
O Sinapro-Bahia, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, é a entidade 
juridicamente constituída para representar a categoria econômica de agências de 
propaganda, em todo território estadual. 
 
Dentre suas inúmeras atribuições institucionais está o acompanhamento e análise de todos os 
editais de processos licitatórios para contratação de agências de propaganda, tendo em vista 
que esses certames precisam estar em consonância com a legislação específica em vigor, a 
Lei 12.232/10. É nossa função assegurar que esses processos estejam seguindo a legislação, 
o que beneficia tanto o órgão licitante, como as agências de propaganda. 
 
Analisamos o Instrumento Convocatório da Concorrência n.º 001/2021, aberta pela 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, objetivando a contratação de 03 (três) 
Agências de Propaganda, para prestação de serviços publicitários para os órgãos e entidades 
da Administração Direta do Poder Executivo do supra citado Município, embora o item 1.1 
faça menção à Administração Indireta também. 
 
Temos a esclarecer: 
 
1.   O Edital apresenta-se em forma nada usual, mas não deixa de atender às exigências 
legais, razão pela qual o mantivemos tal como formatado, atendo-nos aos equívocos de 
ordem legal, como segue. 
 
2.    Requisitos de Habilitação: alínea “d”, inc. III, pp. 5 e 6. 
 
A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada apenas 
pelo índice de Liquidez Geral e nada há de irregular. 
 
No entanto, no inc. IV da mesma alínea "d”, há a previsão de comprovação de patrimônio 
líquido mínimo de R$200mil, caso a licitante apresente resultado igual ou menor que 01 
(um), com relação ao ILG. Tal previsão contraria o disposto no item 16.1, do Anexo VII – 
Termo de Referência que prevê: 
 
  
 



 
 

 

“O Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido a ser exigido de acordo com o Artigo 31, §3º da 
Lei n.º 8.666/93, deverá ser de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada Agência de 
Propaganda a ser contratada”. 
 
Se a licitante tiver Capital Mínimo de R$200mil e não tiver Patrimônio Líquido de igual 
valor, ela será habilitada, desde que atenda a todas as demais exigências constantes dos 
Requisitos de Habilitação? 
 
No Termo de Referência, a exigência é a alternativa: ou Capital Mínimo ou Patrimônio 
Líquido de R$ 200 mil.  Como Anexo VII ao Edital, o Termo de Referência o integra. 
 
O que prevalece? 
 
3. O OBJETO está descrito equivocadamente. Está misturando serviços que as Agências 
contratadas prestarão, com serviços especializados que serão prestados por fornecedores, 
além de incluir serviços que não podem integrar um contrato publicitário. Sugerimos a 
redação abaixo: 
 
“1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de 03 (três) Agências de Propaganda, compreendendo o conjunto 
de atividades realizadas integradamente, que tenham por objeto 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 intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 
 
1.1.1 Integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os serviços 
especializados pertinentes: 
 
a) 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 nos 
quais serão difundidas as peças e ações publicitárias, ou sobre os resultados das 
campanhas realizadas; 
 
b) à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 
 
c) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadores de comunicação publicitária, em 
consonância com novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das mensagens e das 
ações publicitárias”. 
 
A redação acima sugerida é a correta para descrição do objeto. 
 
Os serviços mencionados no item 1.1. serão os prestados pelas Agências Contratadas e, 
partes deles, serão remuneradas conforme o disposto na Tabela Referencial de Custos 
Internos emitida pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia – Sinapro-
Bahia. 
 



 
 

 

  
Os serviços citados no subitem 1.1.1 são prestados por fornecedores de serviços 
especializados, que as Agências contratarão por ordem e conta da Prefeitura, e sobre os 
quais, elas receberão honorários. 
 
Os serviços constantes do subitem 1.1.4 da minuta devem ser eliminados, porque o art. 2º, 
§2º da Lei n.º12.232/10 não permite a inclusão deles nos contratos de publicidade. 
 
4. Proposta de Preços, item 5.7.2: a redação não está correta. Nem todos os percentuais 
relativos aos preços ofertados podem ter como base os preços previstos na Tabela do 
Sindicato das Agências de Propaganda. Na referida tabela, baseia-se apenas o 
“DESCONTO” previsto no subitem 6.3.1 (“Valoração das Propostas de Preços”). Todos os 
demais têm regras próprias, previstas nos subitens 6.3.2, 6.3.3 e 6.3.4, do Edital. 
 
Por este motivo recomendamos dar ao subitem 5.7.2, em análise, a redação que segue: 
.......... 
 
“5.7.2. Preço do objeto licitado, expresso em percentuais, observado o disposto no item 6.3 
e subitens do presente Edital”. 
........ 
 
5. Proposta Técnica, item 5.1.5: na primeira linha, em vez de “O conteúdo do Invólucro 
“A”...”, deve ser “O conteúdo do Invólucro “A-1”...”. Só o conteúdo do Invólucro A-1, 
está sujeito às regras previstas no item 5.15. O Invólucro A-2 não está sujeito a elas, pois o 
seu conteúdo é identificado. 
 
6. Valoração da Proposta de Preços, item 6.5: os itens segundo, terceiro e quarto da tabela 
que se encontra no item 6.5 estão equivocados. Eles se referem a “HONORÁRIOS” e não a 
“DESCONTO” como consta dos itens acima indicados. É necessário corrigir. 
 
7. Procedimento da Licitação, item 7.1: na segunda linha, em vez de “...abertura dos 
envelopes 1 e 3..”, deve ser “... abertura dos envelopes “ A-1” e “B”... 
 
O Edital designa os envelopes com letras e não números. 
 
8. Encaminhamento dos envelopes “A-1” e “B” à Subcomissão Técnica, subitem 7.4.3: os 
envelopes “A-1” e “B”, devem ser enviados à Subcomissão, separadamente, porque eles 
serão analisados e julgados, individualizadamente. 
 
Deve ser observado o disposto no art. 11, §4º, incisos III a VI, da Lei n.º 12.232/10. 
 
9. Terceira Sessão, subitem 7.6.3: na segunda linha, em vez de “§1º do art. 46 da Lei n.º 
8.666/1993” deve ser “§1º, inc. II, do art. 46 da Lei n.º 8.666/1993”. 
 
  
 
  



 
 

 

 
10. Critérios de Julgamento – Proposta Técnica, subitens 7.8.2, 7.8.3 e 7.8.4: como já 
anteriormente esclarecido, o julgamento da Proposta Técnica não pode ser feito como 
previsto nos subitens em referência. 
 
É preciso observar a orientação contida no n. 8 da presente análise. 
 
11. Critérios de Julgamento – Propostas de Preços, item 8.1.: na segunda linha, após “...das 
licitantes classificadas....”, incluir “na Proposta Técnica...”. 
 
12. Critérios de Julgamentos – Habilitação, item 9.1: na última linha, após “concorrentes 
melhores classificados” incluir “no julgamento final”. 
 
13. Adjudicação e Homologação, subitem 10.3.1: a redação da primeira linha está 
equivocada. As vencedoras serão as 03 licitantes mais bem classificadas no julgamento final 
das Propostas que forem habilitadas. 
 
De nada adianta a licitante estar entre as três mais bem classificadas no julgamento das 
Propostas Técnicas se ela não tiver apresentado a Proposta de menor preço ou não concordar 
em praticá-lo. Ou ainda se for inabilitada. 
 
A redação correta para o subitem 10.3.1 corresponde a: 
 
“10.3.1 tenham sido classificadas no julgamento final das Propostas”; 
 
Não importa a ordem de classificação, porque há a previsão de negociação do menor preço. 
Se as três melhores classificadas não tiverem apresentado a Proposta de menor preço e nem 
concordarem em praticá-lo, a negociação será feita com a quarta classificada e assim por 
diante, até encontrar uma das classificadas na Proposta Técnica, que o aceite. 
 
14. Contratação, itens 11.5 e 11.7: 
 
a) no item 11.5, a hipótese abrange também as supressões, como bem dispõe o art. 65, §1º, 
da Lei n. 8.666/93. 
 
É necessário incluir; e 
 
b) no item 11.7, o percentual de garantia precisa ser revisto porque haverá um só Contrato, 
no valor de R$4 milhões, e serão três as Contratadas. 
 
Como o art. 56, §2º, da Lei n. 8.666/93, estabelece que a garantia não poderá exceder a 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, na licitação em análise, as Contratadas juntas não 
poderão prestar garantia superior a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, ou seja, 5% 
de R$4 milhões. 
 
  
 



 
 

 

Portanto, “a licitante a ser contratada deverá prestar garantia de 1,66% do valor do 
Contrato”. O item 11.7 deve ser adequado. 
 
15. Penalidades Administrativas. 
 
Considerando que a receita de uma Agência de Propaganda em um Contrato muito bem 
gerido não ultrapassa a casa dos 13,65% brutos, sobre os quais há um ônus tributário que 
oscila entre 9% e 11%, não há como estipular multas de 10%, 15% e 20%. 
 
Tomemos como exemplo a concorrência em causa, cujo Contrato tem valor estimado de 
R$4 milhões, sendo 40% para a Agência classificada em 1º lugar; 35% para a classificada 
em 2º lugar e 25% para a 3ª colocada. 
 
A primeira classificada trabalhará com uma verba estimada de R$1.600 mi. 
 
Deste valor, aproximadamente 65% são destinados à divulgação; 21% aos fornecedores e, 
arredondando, 14% equivalem à remuneração bruta da Agência. Logo, a 1ª classificada terá 
uma receita bruta equivalente a R$560.000,00 anuais, ou seja, R$ 46.667,00 mensais para 
pagamento de tributos, folha, ônus trabalhistas etc.  
 
Se lhe for aplicada a multa prevista, por exemplo, no subitem 17.1.4 do Edital (20% sobre o 
valor do contrato que é de R$4 milhões), ela terá que recolher aos cofres públicos, R$800 
mil! Não há como!  É inviável! 
 
Os percentuais praticados pela Administração Pública, Governo do Estado da Bahia, por 
exemplo, não passam de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e em caso de 
descumprimento total da obrigação.  
 
Os percentuais de multa estão muito elevados e estão desequilibrando o relacionamento 
contratual que se estabelecerá entre as partes. Precisam ser previstos. 
 
16. Anexo V – Minuta do Contrato  
 
Aplicam-se ao Anexo V todas as considerações anteriormente feitas e mais as abaixo: 
 

a) Subitem 5.1.22: a estrutura de atendimento que cada licitante Contratada deverá 
manter em Vitória da Conquista, está superdimensionada. 

 
Não há necessidade de 30 (trinta) profissionais para atender, com exclusividade, uma conta  
publicitária com verba estimada de R$4 milhões. 
 
Não há essa necessidade. O valor da licitação não justifica a exigência de 30 (trinta) 
profissionais exclusivos. A contratação de 10 (dez) profissionais por Agência Contratada 
tem um custo alto, por se tratar de profissionais altamente especializados, com salário 
mensal superior a R$5 mil. 
 
  



 
 

 

 
Como a Agência classificada em 1º lugar, que receberá, em média, R$46.667,00 mensais, 
vai suportar uma despesa com pessoal em torno de R$50 mil, sem os encargos? 
 
É preciso redimensionar o tamanho da equipe exigida. 
 

b) Subitem 5.1.24: na segunda linha, em vez de “... às suas expensas...”, deve ser 
“... sem ônus para o Contratante...”; 
 
As imperfeições na execução do serviço autorizado, cometidas por fornecedores e veículos 
contratados por ordem e conta da Prefeitura, são por eles reparadas.  
 
À Contratada incumbe exigir o refazimento do trabalho, por parte do fornecedor ou veículo 
responsável, pela inadequação; 
 

c) Subitem 5.1.26: a “apresentação de relatório de checagem da veiculação, a cargo 
de empresa independente” só pode ser exigida quando as condições remuneratórias 
contratuais permitem à Contratada assumir tal despesa, cujo custo é bastante elevado. 
 
O próprio art. 15, caput, da Lei n 12.232/10, ao dispor a respeito, estabelece “...bem como 
de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que 
possível”. 
 
Na presente licitação, não há margem de ganho que permita à Contratada assumir mais esta 
despesa; 
 

d) Subitem 9.1.2.1: deve ser eliminado. Não se aplica às hipóteses previstas nos 
subitens 9.1.2 e 9.1.3. Em ambos, os preços são de serviços especializados prestados por 
fornecedores, e por eles fixados. 
 
A Tabela Referencial de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado da Bahia – Sinapro-Bahia, refere-se apenas aos custos dos serviços executados pela 
Contratada, com instrumental e profissionais próprios, como descritos no item 1.1, da 
presente análise. 
 
Sugerimos conferir a Cláusula 9 da Minuta de Contrato, com o texto do Anexo B - VII B, 
cujo texto está completo e é melhor. 
 
A Cláusula 9 não está contemplando os custos internos, e eles são pagos; 
 

e) Corrigir a numeração das cláusulas e itens a partir da Cláusula 10 até o fim da 
minuta; 
 
  f) Condições de Pagamento: é preciso acrescentar aos itens e subitens que se referem 
a documentos de cobrança relativos a serviços de terceiros, que eles devem ser emitidos em 
nome do Contratante, aos cuidados da Contratada, para que seja possível dar cumprimento 



 
 

 

ao disposto no art. 16, caput e parágrafo único da Lei n. 12.232/10 (Cláusula 16 - 
Disposições Gerais, 1.6 e 1.7). 
 
17. Anexo VII - Termo de Referência  
 
Aplicam-se a este Anexo todas as considerações feitas anteriormente, e mais as seguintes: 
 

a) Subitem 13.2.2, em vez de “Invólucro D - Habilitação”, deve ser “Invólucro C - 
Proposta de Preços”; 
 

b) Subitem 14.3.1.1: acrescentar ao final do texto “ou concordem em praticá-lo”. 
............................................................ 
 
No mais, nada a considerar. 
 
Se quiserem, podem utilizar uma das minutas editadas pela FENAPRO – Federação 
Nacional das Agências de Propaganda, entidade macro da nossa atividade, à qual o Sinapro-
Bahia é filiado. Essa minuta pode ser fornecida pelo Sinapro-Bahia. Caso não queiram se 
utilizar dessa opção, recomendamos acessar o link 
http://fenapro.org.br/index.php?option=com_content&id=169 e verificar como deve ser 
elaborado um edital para licitação e contratação de serviços publicitários, respeitada a 
legislação federal aplicável à espécie.  
 
Certos de contarmos com seu apoio e colaboração no que tange a nossa solicitação, 
agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, ao passo em que nos colocamos ao 
inteiro dispor para mais esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Cordialmente, 
 
Vera Maria Rocha Dauster 
Presidente do Sinapro-Bahia 
 


