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IMPUGNAÇÃO N.º 02 

 

(Conforme previsto no item 18.3.3 do edital de Concorrência n.º 01/2021) 
Processo SEI nº. 04000-00000796/2020-31 

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA 

 

Trata-se de documento intulado “IMPUGNAÇÃO AO EDITAL” protocolado na SECOM/DF no dia 16 de 

março de 2021, dentro do prazo legal estipulado no item 18.3.3 do edital da Concorrência n.º 01/2021-

SECOM/DF. 

 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

Referência: Concorrência 01/2021-SECOM 
 
1. DO PEDIDO 
 
1.1. Trata-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela CÁLIX COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º 05.893.556/0001-78, ora Impugnante, contra 
nomes apresentados para o sorteio da Subcomissão técnica de Edital 01/2021-SECOM da concorrência em 
referência, cujo objeto contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos 
e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de 
difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral e, quando couber, de 
promover a venda de bens ou serviços. 
 
2. DA ADMISSIBILIDADE 
2.1. Nos termos do disposto do item 18.3.3 do Edital, é cabível, por qualquer pessoa, a impugnação do ato 
convocatório da Concorrência 01/2021-SECOM. 
2.2. Desse modo, observa-se que o Impugnante encaminhou sua petição, pessoalmente, no dia 16/03/2021, e, 
considerando que a sessão de sorteio para escolha da Subcomissão Técnica da Concorrência 01/2021-SECOM 
estava marcada para o dia 18/03/2021 a presente impugnação apresenta-se tempestiva. 
 
3. DAS RAZÕES 
3.1. Basicamente assim manifestou a Impugnante: 

1.Alguns dos nomes indicados na lista se afiguram problemáticos, no sentido de 
que é possível questionar a capacidade de desempenhar a função de avaliadores 
com imparcialidade. Especificamente, trata-se dos seguintes nomes: 
01- Eduardo de Sousa Soares, servidor — SECOM/DF;  
02- Mauricio de Carvalho Sampaio, servidor — SECOM/DF  
05- Otavio Veríssimo Sobrinho, servidor — 'PREV/DF; 
06- Pelágio Duarte Sousa Gondim, servidor — IGES/DF  
08- Fábio Augusto Oliveira Pinheiro, Ministério do Turismo; 
09- Márcio Ferreira do Nascimento, SESC/DF 
11. A controvérsia aqui surge em razão de que licitações análogas realizadas 
recentemente, nos últimos anos, algumas inclusive em 2020, contaram com a 
participação desses profissionais, de modo que a sua presença como nomes para o 
sorteio de membro da Subcomissão Técnica é medida que contraria os princípios 
da impessoalidade, transparência, razoabilidade e isonomia nesta licitação. 



12. Frise-se que é um dado objetivo que os servidores acima listados já 
participaram reiteradas vezes de licitações de publicidade, em especial no âmbito 
do Governo do Distrito Federal... 
30. Ainda no que tange ao Sr. "Maurício de Carvalho Sampaio", cumpre informar 
que este trabalhou na agência de publicidade Fields Comunicação Ltda- até 
período recente, sendo que o seu nome consta como representante legal da 
empresa em Concorrências Públicas de 2012 (COFEN), CNMP (2013), CFA (2014) e 
2015 (INFRAERO) (Documento nº 4)... 
4.CONCLUSÃO 
42.Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso, para 
o efeito de que: 
i)Seja acolhida a presente impugnação, a fim de que sejam afastados os 
integrantes "01 - Eduardo de Sousa Soares" "02 - Mauricio de Carvalho Sampaio", 
"05 - Otavio Veríssimo Sobrinho", "06 - Pelágio Duarte Sousa Gondim", "08 - Fábio 
Augusto Oliveira Pinheiro" e *'09 - Márcio Ferreira do Nascimento" da atual 
relação de nomes e de futuro sorteio, em razão do significativo grau de risco 
imposto à imparcialidade e à impessoalidade do julgamento, conforme os 
fundamentos fático-jurídicos acima apresentados. 
ii)Ainda, requer-se o acolhimento da presente impugnação para que seja aberto 
chamamento público voltado à participação de profissionais interessados em 
participar da referida Subcomissão Técnica, em atenção à Recomendação 
Conjunta ne 07/2016, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT), por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público e Social, e pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF), 
a fim de que seja constituída nova relação de nomes aptos a participarem de 
futuro sorteio. 

5. DO JULGAMENTO 
5.1. Cabe ressaltar que o presente Edital foi analisado incialmente pela Assessoria Jurídica da Secretaria de 
Comunicação do DF (nota técnica 14/2020 e n.º02/2021) e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal culminando 
no parecer 25/2021-PGCONS/PGDF.  
5.2. Passaremos agora para analise dos fatos apresentados pela impugnante:  
5.2.1. sejam afastados os integrantes "01 - Eduardo de Sousa Soares" "02 - Mauricio de Carvalho Sampaio", "05 - 
Otavio Veríssimo Sobrinho", "06 - Pelágio Duarte Sousa Gondim", "08 - Fábio Augusto Oliveira Pinheiro" e 09 - 
Márcio Ferreira do Nascimento" da atual relação de nomes e de futuro sorteio, em razão do significativo grau de 
risco imposto à imparcialidade e à impessoalidade do julgamento... 
5.2.1.1. Quanto ao senhor Mauricio de Carvalho Sampaio, pesa sobre ele a afirmação por parte da Agência de que o 
mesmo trabalhou na agência de publicidade Fields Comunicação Ltda até meados de 2015, sendo assim mesmo 
acreditando na imparcialidade e na impessoalidade do servidor ora questionado pela referida Agência, 
considerando ainda que o servidor hoje investido em cargo comissionado é formado em publicidade e propaganda 
e que presta um excelente trabalho ao Distrito Federal, a Comisão Especial de Licitação solicitou ao Secretário de 
Estado de Comunicação a indicação de outro nome para substituí-lo, evitando assim ilações desproporcionais 
relativo a probidade e a honra do referido Servidor, vez que a Comissão Especial desconhece qualquer processo 
judicial ou administrativo em desfavor do mesmo. 
5.2.1.2. em relação ao restante dos nomes questionados esta Comissão Especial não encontrou argumento legal 
suficiente para aceitar tal pedido, já que na lei Federal n.º 12.232/2010 não há restrições referente a participação 
em mais de um sorteio ou licitações anteriores. 
5.2.2. Ainda, requer-se o acolhimento da presente impugnação para que seja aberto chamamento público 
voltado à participação de profissionais interessados em compor a referida Subcomissão Técnica, em atenção à 
Recomendação Conjunta nº 07/2016, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por 
intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, e pelo Ministério Público de Contas 
do Distrito Federal (MPC/DF), ... 
5.2.2.1.  Tal solicitação não guarda respaldo legal, neste contexto citamos  Decisão n.º 3.424/2017, de 18 de julho 
de 2017 do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, que assim julgou:  

DECISÃO Nº 3424/2017 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do 
Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação nº 202/2016-3ª 
Diacomp (peça 110); b) das peças 106/109 e 204/209; II – considerar 
improcedentes: a) a Representação nº 16/2016 – DA (peça 57), assim como a 



representação do Senhor Ulisses Santana Lara (peça 67); b) a Representação 
ofertada pela Empresa Agnelo Pacheco – Criação e Propaganda Ltda. (peça 116); 
III – considerar prejudicado o cumprimento do item IV, “b”, da Decisão Liminar nº 
017/2016-P/AT, referendada pela Decisão nº 4/2017, no que se refere às peças 
142 e 151, em função do decidido no item II do mesmo decisum; IV – determinar à 
Comunicação Institucional e Interação Social da Governadoria do Distrito Federal 
– CIIS que, em futuras licitações, no caso de licitação do tipo “técnica e preço” ou 
“técnica”, defina, em edital, os critérios para gradação das notas, pelo 
escalonamento da pontuação técnica, de forma a aperfeiçoar o julgamento 
objetivo das propostas, conforme o art. 2º da Lei nº 8.666/93; V – autorizar: a) a 
ciência dos interessados; b) o envio de cópia do relatório/voto do Relator e desta 
decisão à jurisdicionada indicada no item IV, para subsidiar o cumprimento da 
diligência; c) o retorno dos autos à Secretaria de Acompanhamento para fins de 
arquivamento. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. 
Votaram os Conselheiros RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAIVA 
MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou a representante do MPjTCDF, 
Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA. Ausentes os 
Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e PAULO TADEU. SALA DAS SESSÕES, 18 de 
Julho de 2017. 
Informação nº : 202/2016-3ª Diacomp... 
25. O primeiro refere-se à forma como foi constituída a Subcomissão Técnica para 
avaliação e julgamento das Propostas Técnicas apresentadas pelas agências de 
publicidade licitantes, contrariamente a uma acenada recomendação conjunta do 
MPDFT e do MPjTCDF... 
26. No que se refere ao primeiro questionamento, o mesmo não merece prosperar, 
haja vista que não se ampara em qualquer previsão legal, afastando-se do 
princípio da legalidade estrita previsto no art. 37 da CF/88 e no art. 19 da LODF. 

5.2.3. Também não merece prosperar a arguição da Impugnante referente as desistências de membros sorteados 
ocorridos nas Concorrências n.º 01/2019 e 01/2020 desta SECOM/DF, visto que todos os pedidos de desistências 
com as respecitivas justificativas constam dos documentos encaminhados pelos Membros interessados, tendo os 
mesmos devidamente, incluidos nos respectivos processos e a disposição de todos, bastando ralizar o acesso aos 
respectivos processos por meio do Sistema Eletrônicos de Informaçõs-SEI. Portanto, todo e qualquer pedido de 
desistência será analisada pela CEL/SECOM e, se acatada, será procedida a convocação do próximo membro 
suplente SORTEADO para composição da Subcomissão Técnica.  
6. Considerando todos os fatos analisados, pela Comissão Especial de Licitação, louvando os princípios licitatórios e 
constitucionais, DECIDE que:  
7.  Preliminarmente, a presente impugnação contra nomes apresentados para o sorteio da Subcomissão técnica de 
Edital 01/2021-SECOM foi CONHECIDA PARCIALMENTE no mérito as argumentações e o pedido no item 42 (i) da 
Agência conforme exposto acima e negado na sua totalidade o item 43(ii), por não haver nenhuma ilegalidade ou 
rompimento de princípio licitatório.  
8.  De modo que se entende que as transcrições acima suprem suficientemente à dúvida suscitada.  
9.  Mantenho os termos do Edital. 
10.  É como decidimos. 

 
Brasília-DF, 17 de março de 2021. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 








































































































































































