
 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

 

 

Referências:  

Tomada de preços nº 01/2022 

Chamada Pública nº 03/2022 

Processo Administrativo nº 1503448/2022 

 

 

MAXI PUBLICIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.846.206/0001-41 sediada à Avenida Olinda, nº 

960, quadra H4, lote 01/03, sala 1706, Edifício Lozandes, Goiânia, Goiás, vem 

perante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo, com fulcro no artigo 10, §5º da Lei nº 12.232/2010, 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

À escolha dos membros da Subcomissão Técnica, o que faz conforme a seguir. 

 

I. TEMPESTIVIDADE. 

 

01. Embora de fácil constatação, demonstrar-se-á a tempestividade da 

presente impugnação. Conforme Chamada Pública nº 03/2022, os interessados têm 

o prazo de até 48 horas antes da a sessão pública para sorteio dos profissionais que 

irão compor a Subcomissão Técnica para impugnar quaisquer dos nomes 

apresentados.   

 

02. Considerando que a sessão pública será realizada aos 08/07/2022, 

às 10:00 horas, e o prazo para apresentação de impugnação é de 48 horas antes 

dessa data, o prazo encerrar-se-á aos 06/07/2022, às 10:00 horas. É, portanto, 

tempestiva a presente peça, apta à análise de mérito. 

 

II. OBJETO DA IMPUGNAÇÃO. 

 

03. Em detida análise dos nomes eleitos para compor o sorteio dos 

membros da Subcomissão Técnica, verifica-se que a pessoa de Guilherme Augusto 

do Valle Siqueira é parcial, e, portanto, inapto a compor a Subcomissão Técnica. 

Explica-se.  



 
 

 

04. Depreende-se da Tomada de Preços nº 01/2021, oriunda do Edital 

lançado ao ano de 2021 com o mesmo objeto do presente, isto é, contratação de 

agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para o CAU/GO, 

que a Agência Cannes Publicidade Ltda, inscrita no CNPJ nº 01.542.307/0001-87 

participou do certame passado: 

 

 

(Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparencia.caugo.gov.br/wp-

content/uploads/Ata-1a-Sessao.pdf. Acesso aos 05/07/2022) 

 

 

05. Rememore-se que aquele certame foi anulado, razão pela qual 

sobreveio, agora, nova licitação com o mesmo objeto. 

 

06. Uma vez que a Cannes Publicidade Ltda participou do certame 

passado, certamente participará deste, até porque a anulação daquele edital se deu 

por interposição de recurso por esta empresa. 

 

07. Pois bem. Por meio de simples consulta via Google, é possível 

verificar que a Agência Cannes Publicidade já participou de vários certames 

licitatórios, e em vários deles, foi representada justamente pela pessoa de Guilherme 

Augusto do Valle Siqueira: 

 



 
 

 

(Print extraído de recurso interposto em licitação junto ao Conselho Federal de Economia) 

 

 

(Print extraído de ata de sessão em licitação junto à Prefeitura de Goiânia) 

 

 

(Print extraído de ata de julgamento em licitação junto ao Estado do Tocantins) 

 

 

(Print extraído de ata de sessão em licitação junto ao SENAR) 

 

08. Todos os documentos acima mencionados seguem na íntegra em 

anexo à presente impugnação e podem ser facilmente acessados mediante consulta 

pública. 

 

09. Nota-se, desse modo, que o Sr. Guilherme Augusto do Valle Siqueira 

não foi apenas um funcionário da empresa Cannes Publicidade Ltda, mas verdadeiro 



 
 

representante legal, responsável por vários certames licitatórios e diretamente 

interessado no fato de que a agência em questão fosse vencedora.  

 

10. É evidente, pois, que o Sr. Guilherme não pode ser tratado como 

julgador imparcial para fins de atribuir notas aos concorrentes do presente 

certamente. Ou seja, este, na condição de avaliador, pode beneficiar, ainda que 

involuntariamente, a empresa Cannes Publicidade Ltda pelo simples fato de ser 

conhecedor da empresa, de seus sócios, proprietários, funcionários e colaboradores. 

 

11.  Resta claro, pois, que o Princípio da Imparcialidade não está 

atendido no presente caso e este, por sua vez, é absolutamente protegido pela Lei 

nº 12.232/2010, bem como pelos princípios básicos que norteiam a atuação da 

Administração Pública. 

 

III. PEDIDOS. 

 

12. Por todo exposto, requer-se seja excluído o nome de Guilherme 

Augusto do Valle Siqueira da lista do sorteio dos membros da Subcomissão 

Técnica que será realizado no dia 08/07/2022, uma vez que trata-se de profissional 

que não cumpre o Princípio da Imparcialidade. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Goiânia/GO, 05 de julho de 2022. 

 

 

MAXI PUBLICIDADE LTDA 

CNPJ nº 14.846.206/0001-41 
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ATA DA SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR-GO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

PROCESSO Nº 046/2017 
CONCORRÊNCIA 001/2017 

 
 
 

Objeto: Contratação de agência de publicidade e propaganda . 
 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete) às 16:00h (dezesseis 
horas), na Sede do Senar/AR-GO, Rua 87, Setor Sul, Goiânia, GO, reuniram-se Natália Rosa Pimenta 
Vilas Boas, Eliane Soares de Campos e Railson de Paula Silveira designados conforme Portaria 
27/2017 de 03 de março de 2017, do Presidente do Conselho Administrativo do Senar/AR-GO, para o 
ato de abertura do envelope de habilitação. A notificação ocorreu no dia 17 de maio, via e-mail e 
através do site do Senar/AR-GO, www.senar-go.com.br, para os procedimentos inerentes à sessão da 
concorrência em epígrafe. A sessão foi declarada aberta pela Presidente que, em voz audível, 
descreveu sucintamente os procedimentos a serem obedecidos, e que, na condução dos trabalhos, 
seguiria as regras do Edital, seus anexos e as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAR. Apresentaram-se credenciadas as seguintes empresas e respectivos representantes legais, 
como segue: 
 
 

Proponente CNPJ REPRESENTANTE CPF 

RR ASSESSORIA DE MARKETING 

E COMUNICAÇÕES LTDA EPP 
33.340.167/0001-
50 

KETINA ALVES DE ASSIS 
FERREIRA 

828.833.781-34 

CANNES PUBLICIDADE LTDA 01.542.307/0001-
87 

GUILHERME AUGUSTO DO 
VALLE SIQUEIRA 

 837.934.701-30 

 
 
Aberta a sessão, foi solicitada a documentação de habilitação da licitante classificada com a maior 
pontuação, qual seja, RR ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÕES LTDA EPP. Em razão da 
necessidade da verificação da qualificação econômico-financeira por parte da equipe contábil, 
suspendeu-se a sessão. O retorno será comunicado aos licitantes através do site do Senar Goiás. 
 
A empresa Cannes Publicidade Ltda entregou o envelope de habilitação devidamente lacrado e vistado 
pelos presentes na sessão. 
  
E nada mais havendo a ser consignado, foi encerrado este ato formal de procedimento licitatório. Eu, 
Eliane Soares de Campos, neste ato secretária da CPL, lavrei a presente ata, que segue devidamente 
assinada. 
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Raílson de Paula Silveira  Natália Rosa Pimenta Vilas Boas 

Membro da CPL  Presidente da CPL 

     

     
Eliane Soares de Campos   

Secretária da CPL   

   
                                                                                LICITANTES: 

 
 

 
 

RR ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÕES LTDA EPP 
KETINA ALVES DE ASSIS FERREIRA 

 

CANNES PUBLICIDADE LTDA 
GUILHERME AUGUSTO DO VALLE SIQUEIRA 

 
 

 


