
Processo nº: 1507423/2022

Chamada Pública n° 03/2022:  Chamamento público para a seleção de profissionais

com formação em Comunicação,  Publicidade ou Marketing ou que atuem em uma

dessas  áreas,  para  a  composição  da  Subcomissão  Técnica  para  processamento  de

licitação de serviço de publicidade. 

Interessado: Maxi Publicidade Ltda.

AVISO ADMISSÃO IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  ADMISSÃO  À  IMPUGNAÇÃO  apresentada  pela  empresa  Maxi

Publicidade Ltda em face da inclusão do nome do Senhor Guilherme Augusto do Valle

Siqueira  na  lista  de  inscritos  habilitados  a  compor  subcomissão  para  análise  e

julgamento de propostas técnicas da Tomada de Preços nº 01/2022 do CAU/GO. 

A composição da lista se deu por meio do Chamamento Público nº 03/2022 do

CAU/GO. O objeto do chamamento visa a seleção de profissionais com formação em

Comunicação, Publicidade ou Marketing ou que atuem em uma dessas áreas, para a

composição da Subcomissão Técnica, nos termos da Lei nº 12.323 de 29 de abril de

2010.  

O edital de chamamento dispôs, no item 4.1, que qualquer interessado poderá

impugnar  pessoa  integrante  da  relação  a  que  se  refere  o  item  3.2  (inscritos

habilitados), mediante fundamentos jurídicos plausíveis, no prazo de até 48 (quarenta

e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio. 

Conforme  publicação  no  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  será  realizada  às



10h00min do dia 08 de julho de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação-

CPL, situada na Avenida Engenheiro Eurico Viana, nº 25, 3º andar, Ed. Concept Office,

Vila Maria Goiânia -  Goiás,  a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão

compor a Subcomissão Técnica que julgará as propostas apresentadas por agências de

propaganda participantes da licitação promovida pelo CAU/GO. 

A impugnação foi  interposta  por  e-mail  em  05/07/2022 às  17:04,  conforme

anexo, sendo considerada TEMPESTIVA. A empresa apresentou impugnação contendo

justificativa e documentação comprobatória sendo considerada, portanto, ADMISSÍVEL.

Goiânia, 07 de julho de 2022.

LORENA MARQUETE DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação CAU/GO
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