
 

 

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 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

DO OBJETO 

 

Trata-se de RESPOSTA 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 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.   

Recebidas as inscrições, após verificação dos requisitos legais e editalícios, foi 

aberto o prazo para impugnação da listagem de inscritos, conforme publicação nº 91, 

seção 03, de segunda-feira, 16 de maio de 2022, no Diário Oficial da União (DOU). Em 

05 de julho de 2022, a empresa Maxi Publicidade protocolou, por meio de correio 

eletrônico, a impugnação (anexo 1) alegando, em suma, que o impugnado é parcial, e, 



 

 

portanto, inapto a compor a Subcomissão Técnica, em razão de possuir vínculo com a  

Cannes Publicidade Ltda. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Com vistas ao atendimento do princípio da impessoaliade o CAU/GO optou 

por realizar a composição da subcomissão por meio de chamamento público a quaquer 

interessado que atendesse às condições da lei nº 12.323/2010. 

 Acerca da composição da subcomissão julgadora, assim estalece a lei geral de 

contratação de serviços de publicidade, lei nº 12.323/2010: 

 

Art. 10.  As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas 

por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e 

julgamento das propostas técnicas. 

§ 1o As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por 

subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 3 (três) membros 

que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou 

que atuem em uma dessas áreas, sendo que, pelo menos, 1/3 (um 

terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou 

contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável 

pela licitação. 

(…) 

§ 2o A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por 

sorteio, em sessão pública, entre os nomes de uma relação que terá, 

no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, 

previamente cadastrados, e será composta por, pelo menos, 1/3 (um 



 

 

terço) de profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional 

ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável 

pela licitação. 

§ 5o Para os fins do cumprimento do disposto nesta Lei, até 48 

(quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, 

qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação 

a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo, mediante 

fundamentos jurídicos plausíveis. 

§ 6o 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. 

  

 As condições de impedimento à participação na licitação são trazidas pelo artigo 

9º da lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e pelo edital de chamamento público. A lei  

8666/1993, aduz: 

 

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 

da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários: 

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. 

 

 Segundo o edital do Chamamento Público nº 03/2022: 

2.7. Não deverão inscrever-se pessoas jurídicas ou ainda, as pessoas 

físicas que estejam enquadradas nas seguintes situações: 

2.7.1. que não atendam ao previsto neste Edital; 

2.7.2. que componham o quadro funcional, seja sócio ou dirigente de 

agência interessada em participar do certame licitatório onde haverá 

atuação da subcomissão 

 

 Considerando a impugnação e documentação apresentadas pela Maxi 

Publicidade, não se vislumbra o enquadramento da situação do impugnado nas 

situações de impedimento legal direto ou indireto da lei nº 8666/1993. A impugnação 

não trouxe comprovação ou indício da existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do impugnado com as empresas 

participantes da licitação. Nota-se que, conforme ata da primeira sessão da tomada de 

preços nº 1/2022 (anexo 2), a empresa Cannes Publicidade Ltda não é empresa 

participante do certame em comento e sequer realizou a retirada do edital. 

 Em 07 de julho de 2022, de modo à atender a disposição do artigo 10 §6º da lei 

nº 12.323/2010, bem como, do item 4.2 do edital, a Comissão de Licitação expediu 

notificação ao impugnado (anexo 3), para se manifestar acerca de aventual impedimento 



 

 

ou suspeição com relação a qualquer das empresas participantes na tomada de preços 

nº 01/2022. 

 Em resposta (anexo 3), o  Senhor Guilherme Augusto do Valle Siqueira 

manisfestou-se pela ausência de qualquer impedimento ou suspeição, posto que, apesar 

de já ter sido funcionário da CANNES PUBLICIDADE, tendo representado a mesma em 

diversas licitações e que o contrato de trabalho com a referida empresa foi encerrado no 

dia 15 de março de 2019, conforme CTPS (Anexo 4). 

  

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, considerando, a impugnação, a manifestação do impugnado, 

bem como, as normativas aplicáveis ao processo em comento, após detida análise por 

essa Comissão, não se vislumbra qualquer vício ou impedimento à participação do 

impugnado na listagem de profissionais que participarão da sessão para o sorteio dos 

nomes que irão compor a Subcomissão Técnica. 

 

Goiânia, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

Lorena Marquete da Silva 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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