
Re: Protocolo - Impugnação à lista de membros da Subcomissão Técnica
Letícia Mascarenhas <leticia@mtmadv.com.br>
Ter, 05/07/2022 17:04
Para:

Licitacao - CAU/GO <licitacao@caugo.gov.br>

Cc:

financeiromaxipublicidade@gmail.com <financeiromaxipublicidade@gmail.com>;
Matheus Mascarenhas <matheusmaxip@gmail.com>

Boa tarde!

Peço perdão pelo equívoco, segue arquivo novamente, com inclusão de anexos. 
Total de 27 páginas.

Favor acusar recebimento.

Obrigada!

Em ter., 5 de jul. de 2022 às 16:56, Letícia Mascarenhas <leticia@mtmadv.com.br> escreveu: 
 
 
Em ter., 5 de jul. de 2022 às 16:54, Letícia Mascarenhas <leticia@mtmadv.com.br> escreveu: 

Boa tarde, Prezados!
 
Segue impugnação à lista de membros para compor a Subcomissão Técnica que
será levada a sorteio no dia 08/07/2022, para apreciação da Comissão
Permanente de Licitação.
 
Favor acusar recebimento. 
 
Atenciosamente, 

 

 

 
 
--  
Atenciosamente, 

 

 

--  
Atenciosamente, 
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Re: Impugnação - Chamada Pública
Guilherme Siqueira <oguilhermeredator@gmail.com>
Qui, 07/07/2022 11:53
Para:

Licitacao - CAU/GO <licitacao@caugo.gov.br>

Prezados,

Em resposta ao contato do CAU acerca da impugnação ao meu nome na referida licitação,
esclareço que fui funcionário da CANNES PUBLICIDADE sim, e representei a mesma em diversas
licitações.
No entanto, esclareço que este contrato de trabalho foi encerrado no dia 15 de março de
2019, conforme posso comprovar em minha CTPS, em anexo.
Atualmente, trabalho para a empresa AG COMUNICAÇÃO LTDA, com sede em Boa Vista-RR, em
regime de trabalho online, conforme comprovado em CTPS, cuja data de admissão é 4 de fevereiro
de 2020.

Sem mais,

atenciosamente,

GUILHERME AUGUSTO DO VALLE SIQUEIRA

Em qui., 7 de jul. de 2022 às 11:41, Licitacao - CAU/GO <licitacao@caugo.gov.br> escreveu: 
Prezado Guilherme. 
 
Recebemos impugnação à sua participação na subcomissão julgadora da tomada de preços nº 01/2022 do
CAU/GO, conforme anexo. A lei nº 12.323/2010 e edital trazem a possibilidade de qualquer interessado impugnar a
listagem dos habilitados. O edital de chamamento estabelece: 
 
4.1. Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o item 3.2, mediante
fundamentos jurídicos plausíveis, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao
sorteio. 
4.2. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na Subcomissão Técnica,
declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente. 
 
São impedidos de participar em licitações: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou
da qual o autor do projeto              seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável               técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.                                   
                  § 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica,              comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
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Ainda, poderão ser considerados suspeitos os participantes que tenham vínculo ou qualquer tipo de relação
com as empresas licitantes.            Abaixo estão as empresas que estão participando da tomada de preços: 

a. IMV PROPAGANDA LTDA (CNPJ 09.112.862/0001-80). Repres.: Doracina Nunes Crispim Valadão.

         b. IMAGEM ÚNICA PROPAGANDA LIMITADA (CNPJ 41.929.946/0001-14). Repres.: Zander Campos da Silva
Júnior.

 c. MAXI PUBLICIDADE LTDA (CNPJ: 14.846.206/0001-41). Repres.: Erika Almeida de Moura.

 
Assim, em atendimento ao item 4.2 do edital peço que se manifeste, em resposta a este e-mail, o mais brevemente
possível, acerca de            eventual suspeição ou impedimento em compor a subcomissão nos termos acima. 
 
Atenciosamente.
 
Lorena Marquete da Silva
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CAU/GO 
Av. Engenheiro Eurico Viana, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Salas 301 a 309, Vila Maria
José/ Goiânia/GO - Fone: (62) 3095-3048
 

 




