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PARECER N° 063-2016 / ASSESSORIA JURÍDICA / SENAC-DF 

 

LICITAÇÃO. EDITAL PREGÃO 

010/2016. CONTRATAÇÃO DE 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. 

MIDIAS SOCIAIS E 

PUBLIEDITORIAL. IMPUGNAÇÃO 

DO EDITAL. LEI 12.232/2010. 

TIPO “MELHOR TÉCNICA” OU 

“TÉCNICA E PREÇO”. NÃO 

SUBMISSÃO DO SENAC. 

INDEFERIMENTO. 

 

 

 

Senhor Diretor Regional,  

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica impugnação ao 

Edital de Pregão Presencial nº 010/2016, destinado à contratação de 

agência de publicidade para a execução de publicidade em mídias sociais e 

publieditorial. 

A impugnação foi manejada pelo Sindicato das Agências de 

Propaganda do Distrito Federal – SINAPRO/DF. Em síntese, questiona a 

modalidade de licitação de pregão, para tanto, ressalta que a Lei 

12.232/2010 estabelece que a contratação de agências de publicidade 

demande a prévia submissão a procedimento licitatório, na forma do art. 

22 da Lei 8.666/93, adotando-se obrigatoriamente os tipos “melhor 

técnica" ou “técnica e preço”. 

É o breve relatório. 
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A impugnação merece ser admitida, visto que é tempestiva e 

subscrita pelo Diretor Presidente do SINAPRO/DF, sindicato representante 

das empresas de propaganda do DF. 

Reside a controvérsia em aquilatar dois aspectos centrais. 

Em um, será avaliado se o objeto do Pregão Presencial nº 010/2016 está 

abrangido pela disciplina da Lei 12.232/2010. Caso a resposta seja 

positiva, será examinado se o Senac se submete aos termos dessa Lei, 

visto que seu procedimento licitatório está previsto no Regulamento nº 

958/2012. 

No Anexo I do edital condutor, o Senac/DF especificou os 

serviços que serão contratados, a saber: “publicidade em mídias 

sociais” e “publieditorial”. 

A “publicidade em mídias sociais”, por sua vez, divide-se 

em duas fases, uma interna e outra externa. A fase interna será 

desenvolvida pela Assessoria de Comunicação do Senac. A fase externa 

constitui o objeto da licitação, e abrangerá a intermediação com diversas 

plataformas (Facebook, Twitter, YouTube etc), a supervisão da execução e 

distribuição da publicação por meio de tais veículos. 

O “publieditorial” consiste na contratação de um 

“blogueiro” para redigir e publicar matéria fomentando a atividade 

desenvolvida pelo Senac, atividade que se traduz em uma espécie de 

marketing de conteúdo, modalidade muito eficiente e cada vez mais 

utilizado para ampliar a visibilidade. 

O art. 2º da Lei 12.232/2010 caracteriza os serviços 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 
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serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em 

geral”. 

Impõe-se concluir que tanto a fase externa da “publicidade 

em mídias sociais”, como o “publieditorial” ambos estão abrangidos pelo 

conceito de “serviços de publicidade”, circunstância que remete a virtual 

aplicação da Lei 12.232/2010, se este diploma atingir o Senac. 

Definido que a Lei 12.232/2010 disciplina o objeto da 

licitação, resta avaliar se este diploma constitui normas gerais de licitação 

e contrato (aplicáveis ao Senac, art. 22, XXVII, da Constituição da 

República) ou normas de procedimento (não aplicáveis). 

Como se sabe, em matéria de licitações e contratos, a 

competência constitucional legislativa da União limita-se ao 

estabelecimento de normas gerais, as quais são aplicáveis em todas as 

três esferas: União, Estados e Município, bem como a todas as pessoas da 

administração indireta e entidades controladas direta ou indiretamente 

pelos três entes. 

No caso do Sistema “S”, no qual o Senac/DF faz parte, em 

primeira mão, não está subordinado ao regramento expedido pela União. 

Ocorre que, de um lado, o próprio Sistema “S” adota as normas gerais de 

licitações e contrato e, de outro, os órgãos fiscalizadores, sobretudo o 

Tribunal de Contas da União, concluíram que as normas gerais editadas 

pela União orientam as licitações e contratos realizados pelos Sistema “S”. 

No caso específico da Lei 12.232/2010, tal diploma encerra 

os dois tipos de norma, gerais e de procedimento. As normas gerais 

constam do Capítulo I (art. 1º ao 4º) e as específicas vêm na sequência. 

Em suma, as normas gerais previstas na Lei 12.232/2010 se 

aplicam às licitações e contratos realizados pelo Senac/DF. A partir do art. 

5º, no entanto, concentram-se normas de procedimento, as quais não 

atingem o procedimento licitatório realizado pelo Senac, subordinado 

unicamente à Resolução nº 958/2012. 
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Na espécie, a pretensão do Sindicado resume-se à realização 

do certame nos moldes estabelecidos no art. 5º, isto é, afastando-se o 

“pregão” e com observância dos tipos “melhor técnica” ou “técnica e 

preço”. Como se percebe, NÃO assiste razão ao Sindicato, visto que as 

normas específicas não se aplicam ao Sistema “S”. 

Convém colocar em relevo que, precipuamente, a Lei 

12.232/2010 se destina a regulamentar norma de procedimento, cuja 

aplicação deveria estar limitada às licitações e contratos realizados pela 

União. Ao que parece, no entanto, vem sendo aplicada nas três esferas, o 

que a torna inconstitucional por vício de iniciativa. Ou, na melhor das 

hipóteses, dever-se-ia realizar uma leitura conforme a Constituição. 

Em pesquisa perante o Supremo Tribunal Federal, não se 

detectou qualquer ação questionando a constitucionalidade desta lei. 

A jurisprudência do Tribunal de Constas da União também 

não sinalizou a respeito da aplicação, ou não, dos dispositivos desta lei ao 

Sistema “S”. Em um único julgamento, proferido nos autos do TC 

027.007/2012-0, o TCU reputou válida a observância pelo SENAR (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural) de licitação realizada nos moldes da Lei 

12.232/2010, questionando apenas a ausência de justificativa para a 

desproporção entre os pesos de 70% atribuído para a proposta técnica e 

de 30% para os itens técnica e preço. 

Depreende-se daí que, apenas se o Senac compreender 

pertinente adotar o procedimento previsto na Lei 12.232/2010, o TCU 

determina à observância de proporcionalidade entre a distribuição de 

pesos. Destaca-se que está assente na jurisprudência deste Tribunal que 

os serviços de publicidade não envolvem alta complexidade que justifique 

prestigiar sobremodo a técnica em detrimento do peso. 

Por fim, em reforço às conclusões anteriores, registre-se que 

a Lei 12.232/2010 estabeleceu que as normas nela inseridas disciplinam 

apenas as contratações realizadas pelos os órgãos do Poder Executivo, 



 

                            

5 

 

Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as 

entidades controladas direta ou indiretamente. Em outras palavras, não se 

aplicam ao Senac, visto que não integra à administração pública direta ou 

indireta, tampouco é por ela controlada direta ou indiretamente. O Senac 

constituiu pessoa jurídica da direito privado, dotado de autonomia 

gerencial, administrativa e orçamentária, nos termos do Decreto Lei 

8.621/1946 e do Decreto 61.843/1967 (art. 21). 

 

Diante dessas considerações, esta Assessoria Jurídica opina 

pelo indeferimento da impugnação em exame. 

É o parecer, S. M. J. 

 

Brasília, 10 de junho de 2016. 

 

 
(original assinado) 

 Leonardo Martins Cavalcante 

Chefe da Assessoria Jurídica 
Senac-DF 


