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À 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – 

CODEMGE 

At.: Agente de Licitação  

licitacoes@codemge.com.br  

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 38/2021 

– SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 

SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS SINAPRO – MG, inscrito no CNPJ sob o nº 
20.995.635/0001-83, com sede em Belo Horizonte / MG, na Rua Domingos 
Vieira, 587, Conjunto 913, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-240, na pessoa 
de seu Presidente e respectiva Diretoria, vem com fundamento no art. 87, 
§1º da Lei 13.303/16, Seção V do RILC e amparado pelos princípios 
normativos que o regem, oferecer Impugnação ao Edital de LICITAÇÃO 

ELETRÔNICA N° 38/2021, aduzindo para tanto o que se segue.   

 

                                         I – DA SÍNTESE DOS FATOS  
 
 
                                       A CODEMGE está promovendo Licitação 
Eletrônica, com o objetivo de contratar agência de propaganda, modo de 
disputa fechado e com e critério de julgamento melhor combinação de 
técnica e preço. 
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                                      Visando aclarar dúvidas oriundas de suas 
Associadas, o SINAPRO/MG protocolou Pedido de Esclarecimentos junto 
à CODEMGE, cujas respostas foram disponibilizadas no prazo legal. 
 
                                      Entretanto, as Respostas disponibilizadas não se 
mostraram aptas a trazer para as possíveis participantes a clareza e 
execução prática do objeto licitado, assim, necessário se mostra a 
apresentação da presente Impugnação. 
 
 

                                      II – DA LEGITIMIDADE DO SINAPRO/MG 

 
 
                                       Antes de apresentar as razões pelas quais considera 
que o Edital do certame em apreço está a merecer cancelamento, se faz 
mister destacar que o SINAPRO/MG é um Sindicato de classe criado com 
objetivo de congregar as empresas de publicidade e propaganda no estado 
de Minas Gerais.   
 
 
                                      A atuação do SINAPRO/MG abrange todos os 
municípios do estado de Minas Gerais e nos termos da Constituição 
Federal o SINAPRO/MG representa seus filiados e, em nome deles, 
defende a livre concorrência, o respeito às regras de mercado e o direito 
de todos ao livre exercício empresarial, cabendo-lhe a defesa dos direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas. 
 
                                    Trazendo o assento constitucional da legitimidade 
deste Sindicato, estabelece o art. 8º, inc. III da Magna Carta, verbis: 
 
 
“ III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” 
 
                                     Assim sendo, agindo na defesa dos interesses de seus 
associados, oferece a presente impugnação dentro do prazo legal. 
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                                    Logo, diante da expressa previsão legal do cabimento 
de Impugnação ao Edital no prazo de até dois dias úteis da data de 
abertura da sessão pública, o SINAPRO/MG se utiliza de tal prerrogativa, 
tendo em vista, considerar as normas contidas no referido Edital, 
contrárias ao atual regramento para licitações e contratação pela 
administração pública de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de agências de propaganda, ditado pela Lei 12.232 de 29 de 
abril de 2010, aplicável a todas as esferas do poder público, incluindo a 
União, Estados e Municípios e abrangendo o Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além das pessoas da administração indireta e todas as 
entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos. 
 
 
                                       III - DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A 
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
 
                                       Após discussões oriundas dos grupos de trabalho 
que reúnem a Diretoria e Associadas do SINAPRO/MG, visando a análise 
do Edital da CODEMGE, foram observados pontos essencialmente 
contraditórios às boas práticas existentes no mercado de publicidade e 
propaganda, os quais podem vir inviabilizar a pretendida prestação dos 
serviços visados pelo objeto contido no Edital ora em comento. 
 
                                      Assim, foi apresentado à CODEMGE um Pedido de 
Esclarecimentos, entretanto, como a Resposta que nos foi enviada não foi 
considerada satisfatória, necessária se mostra a apresentação desta 
Impugnação. 
 
 
                                        IV – DA CORREÇÃO EDITALÍCIA E A 

DEVIDA NOVA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 

                                      O Agente de Licitação elucidou a questão de dúvida 
colocada pelo SINAPRO/MG relativa ao correto conteúdo da Proposta 
Técnica, subitem 1.4 – Estratégia de Mídia e Não Mídia, elemento essencial 
para a formulação da Proposta Técnica. 
                                       Transcrevemos abaixo a dúvida apresentada à 
CODEMGE e em seguia a Resposta do Agente de Licitação: 
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Dúvida do SINAPRO/MG 
 
“ ANEXO A - CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

“1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Na formulação das planilhas de investimentos, deverão ser consideradas as tabelas 
cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste 
edital. Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais. 
Para efeitos da campanha que será apresentada, não deverão estar incluídos no valor 
proposto os custos de criação e honorários de agência. Deverão constar apenas os 
custos de produção e divulgação. 

 
 
                                             No corpo do texto acima, existe um conflito de 
posições, pois enquanto a primeira exige que seja considerada a Lista de 
Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 
Minas Gerais, a outra diz que não deverão estar incluídos no valor 
proposto os custos de criação e honorários de agência. 
 
                                             Qual das posições deve ser adotada pelas 
licitantes na elaboração da Estratégia de Mídia e Não Mídia? “ 
 
 
Resposta do Agente Licitante 
 
Email 1 – Pergunta 5 
 

 
 
– Favor considerar esta redação para o item “ANEXO A - CONTEÚDO DA PROPOSTA 
TÉCNICA “1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia”  
 

“ (...) Para efeitos da campanha que será apresentada, deverão estar 
incluídos no valor proposto os custos de criação e honorários de 
agência. Deverão constar, ainda, os custos de produção e divulgação.” 
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                                      Por força da resposta dada pelo Agente Licitante, foi 
implementada uma modificação substancial no Edital, o Plano de 
Comunicação Publicitária é o ponto chave a ser analisado pela 
Subcomissão Técnica que irá julgar, principalmente nesse quesito 
“Estratégia de Mídia e Não Mídia”. 
 
                                      A dubiedade e incerteza presentes na Estratégia de 
Mídia e Não Mídia, fizerem com que as Agências paralisassem seus 
trabalhos, pois que não tinham uma diretriz para tanto: 
 
“ Na formulação das planilhas de investimentos, deverão ser consideradas as tabelas 
cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste 
edital. Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais.” 

 
                                       Somente após a Resposta dada pelo Agente de 
Licitação, visa de uma disfarçada “Errata” é que as Agências que 
participarão do certame, poderão iniciar seus trabalhos de consecução do 
Plano de Comunicação, item integrante e indissociável da Proposta 
Técnica.                                       
 
 
                                       Ressalte-se que uma  mudança  tecnicamente  tão  
significativa  impacta  de  forma  incontestável  a formulação da proposta, 
e consequentemente se encaixa perfeitamente na disposição contida no § 
Único do artigo 39 da Lei 13.303/2016: 
 
 
Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta Lei serão 
divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na 
internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou 
lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:     
 
...; 
 
Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação 
nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar 
a preparação das propostas. 
                                           
                                      Haja vista que o aviso de licitação já foi publicado e 
o prazo para publicidade do certame encontra-se em curso, qualquer 
modificação substancial que se faça no instrumento convocatório e que 
afete a formulação das propostas, deverá ser comunicada aos eventuais 
interessados que já tenham retirado o ato convocatório, bem como novo 
aviso de licitação deverá ser publicado, obedecida a forma e intensidade 
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do art. 39 da Lei 13.303/2016, reiniciando-se, conforme determina o § 
único do mesmo artigo, a contagem do prazo legal para a publicidade 
do certame. 
  
 
                                      V – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
                                      Os serviços a serem prestados pela Agência são 
aqueles previstos no Edital, desde que tenham como suporte o contido no 
objeto social da mesma. 
 
 
                                      Tendo em vista que a Agência de Publicidade, nos 
termos da legislação aplicável é “aquela pessoa jurídica especializada nos 
métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através, de profissionais a 
seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos 
de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo 
de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias 
ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que 
servem”, a mesma não pode fugir à essa determinação legal. 
 
                                     Nessa condição ele pode sim, mas via de terceiros, 
sob a forma de intermediação e utilizando-se de sua expertise, contratar 
para a CODEMGE, serviços de terceiros e espaços publicitários 
pretendidos pela mesma e presentes no objeto do Edital ora sob análise. 
 
                                      A Agência de Publicidade não entrega o produto 
final por si só, como uma empreiteira de obras de engenharia, mas via de 
seu trabalho, agrega produtos/serviços de terceiros com ou sem 
veiculação ao Cliente, encomendando-os por conta e ordem deste. 
 
 
                                        VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
                                        A obrigação da Contratada em efetuar o 
pagamento das veiculações e demais serviços efetuados por terceiros deve 
estar condicionada à prévia disponibilização dos valores pela CODEMGE. 
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                                      Haja vista que a Contratada agirá por conta e ordem 
da Contratante, e que para o pagamento aos veículos e fornecedores 
depende da prévia disponibilização dos valores pela CODEMGE, esta 
deve a tempo e modo providenciar o numerário para que a Agência efetue 
o repasse aos terceiros detentores do direito de receber pelo fornecimento. 
 
                                        Pelo exposto, a Impugnante vem requerer a 
alteração da Cláusula nos seguintes moldes de exemplo: 
 
 
“16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

... 
 
Além das disposições acima indicadas, a CONTRATADA obriga-se a: 
 
I. efetuar o pagamento das veiculações e demais serviços efetuados por 
Terceiros em até 5 (cinco) dias úteis da efetiva disponibilização pela CODEMGE;” 

                                        Tal se faz necessário, pois as Agências não 
efetuam os pagamentos aos terceiros com recursos próprios, mas sim, 
com os recursos previamente disponibilizados pela Contratante, no caso 
a CODEMGE. 
 
 
 
                                        VII – DO FATURAMENTO DA AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE CONTRA SEUS CLIENTES 
 
 
                                        A Agência de publicidade, nos termos da Lei 
4.680/65, Decreto Lei 57.690/66, age por conta e ordem de seus Clientes, 
sendo assim seguem regras específicas quanto à tributação de suas notas 
fiscais, tanto a nível federal quanto à nível municipal. 
 
 
                                      O Decreto 57.690/66 dispõe que (sic) (grifamos): 
 
Art 6º Agência de Propaganda é a pessôa jurídica especializada nos métodos, na arte 
e na técnica publicitários, que, através, de profissionais a seu serviço, estuda, 
concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e 
conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, 
produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações 
ou instituições a que servem. 
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Art. 7º  Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante 
contratação, verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente 
autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, 
e respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo 
CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das 
Atas das Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 
31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, 
respectivamente sob no 263447, 263446 e 282131. (Redação dada pelo Decreto nº 
4.563, de 31.12.2002). 
 
 

                                        Dessa forma, os fornecedores / veículos de 
comunicação, ao cobrarem seus produtos e serviços / espaços, deverão 
faturar contra os Clientes Anunciantes e aos cuidados da Agência. E 
porque “aos cuidados da Agência”? 
 
 
                                      Porque esta foi quem criou os trabalhos que foram 
produzidos por esses terceiros fornecedores e veiculados pelos Veículos 
de Comunicação, além de ser ela – Agência – a intermediária na sua 
contratação. Mas, também, principalmente, porque compete à Agência 
proceder à verificação da regularidade da produção desses serviços pelos 
fornecedores e da veiculação, pelos Veículos.  Somente em estando 
corretos tais trabalhos, a Agência libera o cliente para efetuar o 
pagamento, o qual, também é feito por intermédio da Agência. 
 
 
                                     As Normas Padrão do CENP, por sua vez assim 
determinam (grifo nosso): 
 
 

2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade de 
amparar a aquisição de espaço, tempo ou serviço, diretamente ou por intermédio de 
Agência de Publicidade. 
 
 
2.4.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por 
ordem e conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 2.4.1.1 a 2.4.1.3. 
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2.4.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos prazos 
estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e outro 
pelo repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo. 
 
 
2.4.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento 
comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos 
valores que lhes são encaminhados pelos clientes/Anunciantes para pagamento 
dos Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, 
na eventualidade da Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido 
repasse aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado 
de Qualificação Técnica concedido pelo CENP. 

 
 

                                       Aufere-se dos dispositivos legais acima, que o 
Cliente-anunciante pagará as notas fiscais/faturas de veiculação e dos 
serviços publicitários à Agência e está, por sua vez, será responsável pelo 
repasse dos valores pertencentes aos Veículos e aos fornecedores, nos 
exatos termos do art. 15 do Decreto n. 57.690/66. 
 
 
                                      Destaque-se que não há subcontratação de 
fornecedores externos e ou de veículos, pela agência. A agência apenas faz 
a intermediação na contratação desses terceiros, sempre agindo em nome 
e por conta e ordem do cliente público ou privado e mediante prévia e 
expressa autorização e ou aprovação deste. 
 
 
                                      Portanto, as Notas Fiscais de serviços de terceiros, 
de suprimentos ou de compra de espaços publicitários (veiculação) devem 
ser emitidas contra (em nome) os Clientes e aos cuidados da Agência.  
 
                                      Ao contrário, se os faturamentos de todos os 
terceiros e dos veículos de divulgação, forem feitos contra a agência e esta 
os refaturar contra o Cliente Anunciante, o faturamento emitido pela 
agência será ilegal, porque a agência não pode prestar outros serviços que 
não aqueles constantes da Lei 4.680/65, Decreto 57.690/66 e Lei 
12.232/2010. 
 
 
                                       Portanto, na prestação de serviços por conta e 
ordem, embora a atuação da Agência de Propaganda possa abranger 
desde a seleção dos Fornecedores até a análise final dos materiais por eles 
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produzidos, o Cliente/Anunciante é, de fato, o CONTRATANTE, 
beneficiário final dos serviços/suprimentos de terceiros.  
 
                                         Ou seja, a emissão e documento fiscal deve ser 
contra quem ordena a contratação do Fornecedor e a execução do serviço; 
aquele que efetivamente faz com que o material publicitário seja 
produzido, embora o faça através de empresa interposta – a Agência de 
Propaganda, que atua por conta e ordem dele, esta é apenas uma 
mandatária do Cliente/Anunciante. 
 
                                         Em última análise, é o Cliente/Anunciante que 
pactua com a Agência de Propaganda a contratação do Fornecedor e 
dispõe de capacidade econômica para o pagamento do serviço prestado 
pelo Fornecedor assim contratado. 
 
                                         Malgrado a Agência de Propaganda realize a 
contratação do Fornecedor, ela o faz em nome do Cliente/Anunciante, por 
cuja conta e ordem sua. 
 
                                         Dessa forma, mesmo que a Agência de 
Propaganda contrate o Fornecedor, atuando por conta e ordem do 
Cliente/Anunciante, não se caracteriza uma contratação por sua própria 
conta, mas sim entre o Fornecedor que prestou o serviço de produção e o 
Cliente/Anunciante, pois dele se originam os recursos financeiros 
necessários ao pagamento do Fornecedor. 
 
 
                                       Desde a primeira contratação de Agência de 
Publicidade pela “CODEMIG” foram obedecidas e cumpridas tais 
condições e formas de faturamento pela Agência, não havendo que se 
dizer que a Lei 13.303/2016 alterou tal entendimento, pois outras licitações 
de empresas privadas, tanto de Minas Gerais, quanto do país, assim 
procederam desde a vigência da citada Lei, e assim procedem até hoje. 
 
                                       Portanto, as Notas Fiscais de serviços de terceiros, 
de suprimentos ou de compra de espaços publicitários devem ser 
emitidas em nome da CODEMGE e aos cuidados da Agência.  
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                                      Por tal entendimento se faz necessário constar do 
Edital e de seus Anexos, uma vez que sua implementação restou omissa 
no item 16 do Anexo I - Termo de Referência e no item 7 do Anexo II – 
Minuta do Contrato, ambos do Edital. 
 
 
                                       VIII – DAS RESPONSABILIDADES DA 
AGÊNCIA 
 
 
                                        A responsabilidade da Contratada se resume ao 
cumprimento de suas obrigações contratuais, legais e regulamentares 
decorrentes da prestação de seus serviços.  
                                        Quanto aos outros serviços/produtos ou 
veiculações oriundas de terceiros, necessários à execução do objeto 
pretendido pela CODEMGE, devem ser de sua responsabilidade direta, 
exceto nos casos em que demandem o acompanhamento da Agência, ou 
que comprovadamente esta tenha dado causa ao defeito ou inexecução 
ocorrida no transcurso do Contrato. 
 
 
                                        Nem a Lei 13.303/2016 e nem o RILC, dão margem 
à possibilidade de interpretação, como pretendido pela redação dada ao 
parágrafo abaixo, constante do item 16 – DO PAGAMENTO, do Edital ora 
em comento (grifamos): 
 
“   “... 

 
Além do disposto acima, acrescenta-se que nenhum outro pagamento será devido 
pela CODEMGE à CONTRATADA, seja a que título for, nem direta, nem 
indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se 
produzirem na execução deste contrato.” 
 

 
                                         As responsabilidades da agência contratada 
deverão ser aquelas decorrentes unicamente de sua prestação de serviços 
e não da totalidade do será produzido na execução do Contrato, uma vez 
que o resultado final desejado pela CODEMGE envolve outros atores, tais 
como veículos e fornecedores de serviços/produtos, bem como esta 
licitação não possui caráter de empreitada integral (inciso IV, artigo 42), 
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mas sim, empreitada global (inciso II, artigo 42) conforme determina a 
Lei 13.303/2016. 
 
 
                                         Pelo que requeremos sejam alterados os itens 3 e 

5 da matriz de riscos quanto à Contratada, bem como a redação do 

parágrafo entre aspas presente no texto do item 16 do Edital, alterando 
seu entendimento para (grifamos): 
 
 
“3 JURÍDICO-FINANCEIRO         
 
Não pagamento ou 
atraso de pagamento 
a subcontratados 
                                             Responsabilização da Codemge                           CODEMGE 
 
5 OPERACIONAL 
 
Serviços de terceiros 
(subcontratados) não 
serem realizados ou 
serem prestados de 
forma inadequada ou 
sem qualidade 
                                              Falha total ou parcial na prestação do serviço contratado. 
                                 Potencial prejuízo para a Codemge ou seus empreendimentos na 
                                 imagem da instituição e na execução de suas atividades 
 
                                                                                                       Subsidiária da CONTRATADA” 

 
 
“... 
 
Além do disposto acima, acrescenta-se que nenhum outro pagamento será devido 
pela CODEMGE à CONTRATADA, seja a que título for, nem direta, nem 
indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem em 
decorrência da prestação de seus serviços na execução deste contrato.” 

 
 
                                          XI – DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
                                           A Cláusula 19, que trata dos Direitos 
Patrimoniais e Autorais determina que estes passam a ser de propriedade 
da CODEMGE, entretanto, não especifica a que título, nem como esses 
direitos serão transferidos. Além do que a cláusula em si, não esgota as 
possibilidades quanto ao tema. 
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                                            Afim de evitar a inviabilização de contratações 
de atores, obras e outros advindos do direito autoral de terceiros, 
necessários a publicidade da CODEMGE, necessário se mostra a inclusão 
de condições, tais como: 
 
a) a cessão dos direitos da Agência sobre seus direitos patrimoniais do 
autor das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, 
peças e materiais publicitários, de sua propriedade, de seus empregados 
ou prepostos, concebidos e criados em decorrência do contrato; 
 
b) a cessão dos direitos patrimoniais relativos aos trabalhos de arte e 
outros protegidos pelos direitos de autor   e   conexos, remuneração em 
caso de reutilização; 
 
c) a obrigação de fazer constar, em destaque, os preços dos cachês, os de 
cessão de direito de uso de obra(s)  consagrada(s),  incorporada(s)  à peça  
e  os  de   cessão    dos  demais    direitos    patrimoniais    de    autor    e    
conexos,    nos    orçamentos    de   produção  a serem aprovados pela 
CODEMGE. 
 
                                       X - DOS PEDIDOS  
 

 

                                         Certos que a CODEMGE, seguirá fielmente os seus 
valores regulamentares e deveres administrativos, especialmente nesse 
caso com a colaboração da Assessoria de Comunicação – ASCOM, 
apresentamos nossos requerimentos: 
 
a) publicação de correção do Edital, com marcação de nova data de 
abertura, haja vista a presença de alteração substancial que afeta a 
formulação das Propostas; 
b) alteração nas condições de pagamento, observando-se a prévia 
disponibilização dos valores à Agência contratada para pagamentos aos 
veículos e fornecedores; 
 
c) alteração da forma de emissão das notas fiscais pelos fornecedores e 
veículos, adotando-se que as mesmas sejam emitidas contra a CODEMGE 
e aos cuidados da Agência contratada; 
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d) alteração da matriz de risco e seus desdobramentos, quanto à 
responsabilidades da Agência contratada; 
 
e) alteração da redação das condições aplicáveis aos Direitos Autorais, 
albergando as situações aqui colocadas; 
 
f) suspensão da presente licitação, haja vista a alteração substancial para a 
elaboração das Proposta, com a devida republicação do Edital e concessão 
de nova prazo. 
 
                                         Diante do exposto, requer seja acolhida a presente 
impugnação e julgada procedente para que a uma,  a CODEMGE, 
proceda ao enquadramento do Edital ora impugnado aos ditames e 
normas procedimentais presentes no mercado publicitário, haja vista as 
razões interpostas; a duas, caso assim não entenda, que remeta os autos à 
Autoridade Superior competente, para que apresente a motivação 
ensejadora da necessidade da manutenção e finalização da Concorrência 
ora impugnada nos termos nos quais ora se apresenta.  
 

Belo Horizonte- MG, 01 de setembro de 2021. 

 
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS – SINAPRO / MG 
André V. C. de Lacerda 

Presidente 
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