
 

RESOLUÇÃO 01/2020 
CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PRAZOS PARA REVALIDAÇÃO 

TRATA DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCEDIMENTAIS EM RELAÇÃO A TERCEIROS 
 
 
A Diretoria Executiva do CENP, com base no que estabelece o item II do art. 44 dos seus 
Estatutos Sociais, autoriza, desde já, a prorrogação de prazos procedimentais da área de 
certificação do CENP, relativos aos pedidos de revalidação, de modo que os demandantes 
não venham a sofrer nenhum prejuízo em decorrência da pandemia que está sendo 
enfrentada em nível nacional, nos seguintes termos: 
 
Considerando a declaração de pandemia de Covid-19 em decorrência do aumento no 
número de casos em escala mundial, o que evidencia a gravidade da situação; 
 
Considerando as ações, recomendações e alertas emitidos pelas autoridades 
governamentais nos últimos dias, que incluíram as publicações de decretos, declarando 
estado de calamidade pública em âmbito Federal e Estadual, além do fechamento dos 
estabelecimentos de ensino e do comércio, com objetivo de diminuir a escalada de 
propagação do vírus; 
 
Considerando os desafios econômicos e sociais, que se desenham para o curto prazo, em 
decorrência do avanço da pandemia de Covid-19 em cenário mundial e, em especial, no 
cenário nacional; 
 
Considerando as reais dificuldades que podem ser enfrentadas pelas agências 
interessadas na revalidação do Certificado; e 
 
Considerando a prerrogativa do CENP na concessão/emissão do Certificado de 
Qualificação Técnica para Agências de Publicidade; 
 
RESOLVE: 
 
Primeiro – Ficam prorrogados os prazos procedimentais previstos nas Normas de 
Habilitação e Certificação de Agências para 60 dias (sessenta) dias, prorrogáveis por igual 
período a critério do Departamento de Certificação do CENP, especificamente em relação 
às documentações em que a agência em processo de revalidação de sua certificação 
técnica dependa de terceiros, como por exemplo, compromissos com serviços de 
informações de mídia (pesquisa) e adequações de objeto social; 
 



 

Segundo – Demais situações que se apresentem serão analisadas individualmente, 
mediante a apresentação de respectiva justificativa; 
 
Terceiro – Esta Resolução será divulgada no site do CENP e entra em vigor em 16/03/20. 
 
São Paulo, 27 de março de 2020. 
 
*Aprovado pela Diretoria Executiva por meio eletrônico em 27/03/2020. 


