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PARECER JURÍDICO Nº 182/2019 

De Lavra: Assessoria Jurídica 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 77/2019 

Pregão Eletrônico nº 13/2019. 

 

Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. PROCESSO LICITATÓRIO. EMISSÃO DE PARECER SOBRE A 

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS. ERRO NA ESCOLHA DA MODALIDADE 

LICITATÓRIA. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PELO DEFERIMENTO 

DO RECURSO. 

 

1. DO RELATÓRIO 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico pleiteado pela Comissão 

Permanente de Licitação do Município de Santa Izabel do Pará, acerca do recurso 

apresentado pela empresa SINAPRO/PA – SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE 

PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ, impugnando o Edital de Licitação de nº 

13/2019, pelas razões abaixo sintetizadas. 

  É o breve relatório. 

2. SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO 

  Veio ao conhecimento deste Setor Jurídico, que na data de 23/05/2019, 

foram protocoladas razões recursais pela empresa SINAPRO/PA – SINDICATO DAS 

AGENCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ, inscrita sob o CNPJ nº 

04.574.539/0001-05. 

  Foi observado pela empresa o Edital publicado no Diário Oficial onde visava-

se a contratação de empresa especializada em serviços de publicação, imprensa e 

atos oficiais do Município de Santa Izabel, tais como: citações e demais atos de 

interesse do Município.  

  Momento em que a empresa percebeu o equívoco do Município na escolha da 

sua modalidade licitatória, e ressaltaram o seguinte: “com efeito, consta no art. 5º da 

Lei nº 12232/10 que as licitações previstas nesta Lei serão processadas pelos 

órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades 

definidas no art. 22 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, adotando-se como 
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obrigatórios os tipos ‘melhor técnica’ ou ‘técnica e preço’”. Desta forma, os tipos 

de licitação obrigatórios na contratação de serviços de publicidade são o de melhor 

técnica ou de técnica e preço, sendo que nunca poderá ser adotado o tipo menor preço 

– como no caso em discussão.  

  Ou seja, acabou sendo escolhida a modalidade licitatória pregão eletrônico, 

porém, tal modalidade comporta somente o tipo menor preço.  

  E é com base nesses argumentos que a empresa concretiza seus argumentos 

e busca a adequação do Edital e da Licitação por modalidade que caiba os tipos 

melhor técnica ou técnica e preço.  

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

  Inicialmente, cumpre destacar que foi promulgada no ano de 2010 a Lei 

12.232/2010 que trouxe nova roupagem jurídica para a disciplina de licitação 

pública referente à contratação de serviços de publicidade. Sobre a nova legislação, 

manifestou o Prof. Edgar Guimarães:  

Este Diploma Legal, em vigência desde a sua publicação, torna mais rígidas 

as regras para licitação e contratação de serviços de publicidade prestados 

por intermédio de agências de propaganda, minimiza, mas não sepulta 

definitivamente, o julgamento subjetivo de competições desta natureza e 

propicia uma transparência e um controle mais eficaz. 

  De se dizer, ainda inicialmente, que a nova legislação decorreu da 

necessidade de se melhor disciplinar esta peculiar contratação pública a partir de 

análises realizadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, oportunidade em que, 

entre outras providências recomendadas, apontou-se:  

Convém destacar que, tomando-se como exemplo os trabalhos de 

auditoria realizados por esta Unidade Técnica, chega-se à conclusão que 

as falhas e irregularidades decorrem, em grande parte, de deficiência na 

legislação que regula a matéria, exigindo, portanto, em um primeiro 

momento, alterações nos normativos pertinentes, sob pena de inviabilizar 

não só a continuidade da prestação dos serviços de publicidade e 

propaganda do governo federal objeto dos contratos em vigor, como 

também, a médio prazo, qualquer contratação futura de tais serviços no 

âmbito da Administração Pública Federal. (TCU, Relatório do TC n.º 

013.142/2005-4, Acórdão n.º 2.062/2006 – Plenário, DOU de 15.03.2006) 
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  Na ótica do Prof. Carlos Pinto Coelho Motta (in, Divulgação Institucional e 

Contratação de Serviços de Publicidade, Editora Fórum, 2010, p. 58), o novel 

diploma legal “revela a preocupação do legislador em proporcionar maior segurança 

jurídica ao agente da Administração Pública que contrata uma agência de 

publicidade; e, reciprocamente, oferecer melhores condições ao contratado, 

executor dos serviços, na colaboração com o Poder Público”. O citado doutrinador, 

após contextualizar a legislação em referência, aponta, ao seu sentir, as principais 

inovações dela decorrentes:  

No texto da lei, destacam-se, como temas básicos, a conceituação clara de 

“publicidade” para efeito de contratação; a institucionalização do 

Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) como órgão certificador 

de qualidade do setor; a vedação do pregão como modalidade de licitação; 

a determinação do critério de julgamento na licitação como “melhor 

técnica” ou “técnica e preço”; a composição de uma subcomissão de 

experts para julgar as propostas técnicas dos concorrentes ao certame. 

 Nestas considerações iniciais ainda merece destacar advertência do Tribunal 

de Contas da União constante do Acórdão n.º 3.233/2010 – Plenário, quando, em 

sede de reexame do Acórdão n.º 2.062/2006 – Plenário, determinou, verbis:  

9.1.1. modificar as redações dos subitens 9.1.9 e 9.6.2 do Acórdão n.º 

2.062/2006 – Plenário, que passam a ter o seguinte teor:  

“9.19. oriente os integrantes do Sicom para que se abstenham de 

implementar ações de publicidade que não estejam estritamente 

vinculadas aos fins educativo, informativo ou de orientação social, em 

conformidade com o disposto no artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, 

sendo vedada a publicidade que, direta ou indiretamente, caracterize 

promoção pessoal de autoridade ou de servidor público; ”  

“9.6.2. vedação explícita da implementação de ações de publicidade que 

não estejam estritamente vinculadas aos fins educativo, informativo ou de 

orientação social, ou que, direta ou indiretamente, caracterizem 

promoção pessoal de autoridade ou de servidor público”. 

 Assim, com a permanente preocupação de se respeitar o texto constitucional, 

conforme assinalado pelo Tribunal de Contas da União, orientação esta que se 

estende aos Estados e Municípios, da leitura que fizemos do Edital temos que o 

mesmo se encontra com déficit quanto a escolha da modalidade licitatória, uma vez 

que conforme as orientações do TCU por se tratar de serviço intelectual não caberia 
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a possibilidade do pregão pelo tipo menor preço, sendo necessário se fazer a escolha 

de uma das modalidades licitatórias (concorrência, tomada de preço, convite, 

concurso e leilão) e sempre no tipo melhor técnica ou técnica e preço e nunca menor 

preço. 

 Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, passo à conclusão. 

4. CONCLUSÃO 

 Por esse motivo, baseado na Súmula Vinculante nº 473 que diz que a 

Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios, é 

que essa Assessoria Jurídica opina pela aceitação do presente recurso e a adequação 

do Edital a modalidade licitatória que comporte o tipo melhor técnica ou técnica e 

preço.  

É este o parecer. S.M.J. 

Santa Izabel do Pará, 30 de maio de 2019. 

 

 

GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA 

ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL – PMSIP  

OAB/PA 26.659 
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