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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
 
Processo Licitatório nº. 117/2021 

Concorrência Pública nº. 02/2021. 

Impugnante: Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - 

SINAPRO/MG. 

 

O Município de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade Concorrência, 

do Tipo: “Técnica e Preço”, cujo objeto é o constante do subitem 3.1: 

 

Conforme descrito no preâmbulo do respectivo edital, a sessão pública para 

recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas será 

realizada no dia 05/05/2021 às 09h00min:  

 

 

 

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - 

SINAPRO/MG, no dia 05/05/2021 apresentou IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em epígrafe, 

em relação à exigência da Declaração de Tratamentos de Direitos Autorais, Anexo V, do 

edital. 
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Ao final, pugna para que seja retificado o instrumento convocatório, com a reabertura 

dos prazos inicialmente estabelecidos. 

 

Face aos argumentos apresentados, a Comissão de Licitação deste Município,  

designada pela Portaria nº. 11.183, de 2021, no exercício de sua competência, 

tempestivamente julga e responde, com as razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

Alega a impugnante: 

 

 
Diante das alegações do Sindicato, passamos à avaliação da legislação de Direitos 
Autorais. A Lei 9.610/98 dispõe em seu Art. 5º, inciso VIII, alínea “h”: 
 

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
(...) 
VIII - obra: 
(...) 
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 
pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é 
constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se 
fundem numa criação autônoma;” 
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A mesma Lei em seu art. 17, § 2º determina: 

 
“Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras 
coletivas. 
(...) 
§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o 
conjunto da obra coletiva.” 
 

Também há que se ressaltar que as Normas-Padrão da Atividade Publicitária que 
delibera sobre o relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade 
e veículos de comunicação, frente à lei nº 4.680/65 e aos decretos nº 57.690/66 e 
4.563/02, preveem em seu item 3.7: 
 

“3.7. Como estímulo e incentivo à criatividade, presume-se que as ideias, 
peças, planos e campanhas de publicidade desenvolvidos pertençam à 
Agência que os criou, observada a legislação sobre o direito autoral.” 

Da análise da referida legislação de direitos autorais, conclui-se que a Agência de 
Publicidade, por ser a organizadora e fiscalizadora de todo o processo de 
criação/produção de campanhas e peças publicitárias, ainda que envolva uma 
pluralidade de agentes/criadores, é a detentora dos direitos patrimoniais sobre o 
conjunto da obra coletiva.  
Assim, sendo a detentora de tais direitos autorais, cabe também a ela o direito de cessão 
dos referidos direitos, conforme se depreende da leitura do Art. 49 da Lei 9.610/98: 

 
“Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos 
a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 
meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos 
em Direito.” 
 

Contudo, importante ressaltar, que não raras vezes, as obras publicitárias 
envolvem a participação de terceiros, alheios à Agência de Publicidade, assim, é 
necessário resguardar tais direitos dos quais a Agência não é detentora. Assim explica 
o Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho: 
 

“Malgrado a obra publicitária organizada pela agência de publicidade e que 
tomou a iniciativa de criá-la e produzi-la, ainda que por solicitação do 
cliente, certo é que se houver a coparticipação de terceiros fornecedores  
 
e criativos, terão eles, nos limites de suas criações, a titularidade do direito 
autoral moral e patrimonial.” (Sinapro Distrito Federal, 2019. Disponível 
em:  http://sinaprodf.com.br/2019/02/08/os-direitos-autorais-sobre-a-
criacao-publicitaria/. Acesso em 29/04/2021); 
 

 
 
 

http://sinaprodf.com.br/2019/02/08/os-direitos-autorais-sobre-a-criacao-publicitaria/
http://sinaprodf.com.br/2019/02/08/os-direitos-autorais-sobre-a-criacao-publicitaria/
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Diante do exposto, entende a Comissão Permanente de Licitação, que o teor da 
Certidão do Anexo V do Edital de Licitações deve ser alterado no sentido de garantir ao 
Município a cessão de direitos autorais que pertençam à Agência, ficando resguardados 
os direitos de terceiros.  
Assim, fica alterado o Anexo V do Edital de Licitação que passa a constar o seguinte 
texto: 
 
“a) para os direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias 
que viermos a produzir, garantimos a cessão total e definitiva dos direitos 
patrimoniais de uso das ideias incluídos os estudos, análises e planos, peças, 
campanhas e demais materiais de publicidade, de sua propriedade, concebidos, 
criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem 
qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo após a vigência do contrato, 
resguardados os direitos de terceiros.”  
Sobre a argumentação do Sindicato de que seria necessária nova publicação do 
Edital com abertura do prazo, entende a Comissão de Licitação que não se trata 
de alegação plausível, vejamos: 
 
Dispõe o artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores que: 

“§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.  
 

Portanto, considerando que a retificação da referida Certidão (Anexo V) não 
interfere na formulação/apresentação das propostas das licitantes, e também não 
compromete o caráter competitivo do certame, pelo contrário, já que seria exigida 
apenas em momento de Habilitação para as licitantes classificadas, não há obrigação 
de nova publicação com reabertura do prazo.  

 
Entende assim a Comissão de Licitação, em atenção ao disposto acima e às inúmeras 
decisões judiciais nesse sentido (vide exemplo abaixo), manter a entrega e abertura dos 
Envelopes A1, A2, A3 e B. 

 
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. 
LEGALIDADE. PROPOSTA INALTERADA. POSSIBILIDADE. 1. 
Agravo retido não conhecido, uma vez que perdeu objeto após a 
cassação da liminar em relação a qual foi interposto. A licitação em 
questão foi iniciada, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT, na modalidade concorrência, objetivando regularizar a atividade 
de franquia postal. 2. Em atendimento ao previsto no art. 45 , § 2º , da 
Lei nº 8.666 /93, o edital foi retificado, excluindo os pontos 7.2.I. e 
7.2.II.. Assim, a modificação foi realizada para garantir a legalidade do 
procedimento licitatório.  
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3. Não obstante, é necessário observar se a referida alteração 
causa efeitos na formulação de propostas, em violação ao era. 21, 
§ 4º, da lei já mencionada. Dispõe o referido dispositivo legal que 
qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.” (TRF-3 - APELAÇÃO 
CÍVEL AMS 00014416620104036104 SP 0001441-66.2010.4.03.6104 
(TRF-3). 
 

Pelas razões expendidas, a Comissão Permanente de Licitação decide conhecer da 

impugnação, para no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando o teor da letra “a” 

do Anexo V do Edital de Licitação e mantendo a data de entrega das propostas.  

 

Nova lima, 30 de abril de 2021 

 

Júlio César de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Débora de Araújo Ferreira 

Membro 

 

 

Luciana Ferreira Gontijo 

Membro 

 

 

Kenia Paula Vilela de Oliveira 

Membro 

 

 

Hélio José Rodrigues 

Membro 


