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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – PARAÍBA  

 

 

 

 

Ref. Concorrência Pública n.º 01/202 

Proc. Administrativo n.º 10.346/2022 

 

 

 

 

 

 

 

BRENO ALEXANDRE RODRIGUES DE MELO, brasileiro, 

advogado, portador de RG nº 1.648.586 SSP-PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 

793.500.625-34, com escritório profissional situado a av. Rio Poty, bairro de 

Fátima, cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP: 64.049-410, vem, ante a 

honrosa presença de V. Sa., com peculiar respeito, com fulcro no art. 164, da 

Lei n. 14.133/21, apresentar competente IMPUGNAÇÃO ao termos do 

EDITAL da Concorrência Pública n.º 01/2023, autos do Processo 

Administrativo n.º 10.346/2022,  pelos fatos e fundamentos que passa 

oportunamente a aduzir:  
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A – CONSIDERAÇÕES INICIAIS    

 

Cuida-se, o presente expediente, de pretensão formulada 

em IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO, com vistas a obter provimento 

administrativo voltado à retificação e/ou invalidação das 

impropriedades/incorreções legais identificadas no Edital da Concorrência 

Pública n.º 01/2023, autos do Processo Administrativo n.º 10.346/2022, cujo 

objeto atende a intenção de contratação de agência de publicidade para “a) 

realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, 

execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de 

mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da 

publicidade e ao direito à informação, de promover à venda de bens ou 

serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar 

o público em geral; b) planejamento e execução de pesquisas e de outros 

instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução 

do contrato; c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 

consonância com novas tecnologias; d) produção e execução técnica das 

peças e/ou material criados pela contratada”. 

Em natural e regular exercício de manifestação, tendo em 

vista a cristalina constatação se haver verificado, no procedimento licitatório 

instado, considerável e direta afronta aos princípios da Legalidade e da 

Impessoalidade, ocorrendo, na hipótese, restrição antijurídica à ampla 

participação ao indigitado certame licitatório público, vimos, pela presente 

IMPUGNAÇÃO, com a devida vênia, impugnar, em específico, os pontos que 

reclamam retificação incontinente. Vejamos: 
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B – DA CENSURABILIDADE DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – APOSIÇÃO 

DE EXIGÊNCIAS ATENTATÓRIAS À AMPLA PARTICIPAÇÃO E DISPUTA – 

EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS – MÁCULA À COMPETITIVIDADE  

 

Nas palavras de Di Pietro (2017, p. 68), Licitação pode ser definida 

como o procedimento administrativo pelo qual um ente público abre a todos 

os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento 

convocatório, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais 

selecionará a mais vantajosa para a celebração de contrato.  

Nesta exata linha de intelecção, em complemento, a Constituição 

Federal, de 5 de outubro de 1988, não admite que as licitações contenham 

cláusulas restritivas à participação dos interessados, consoante inciso XXI 

do art. 37. Ex vi: 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: [...]  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” (BRASIL, 2013, grifos nossos). 

 

Esse entendimento também é repetido no comando do art. 3º, § 

1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata de 

normas gerais sobre licitações e contratos:   
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“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. § 1º. É vedado aos agentes públicos: I - admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 

12 deste artigo e no art. 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 

1991; [...]” (BRASIL, 1993). 

 

Dessa maneira, conforme previsto nas disposições constitucional 

e legal transcritas, as ÚNICAS exigências que a administração pública pode 

fazer aos interessados em participar de um certame licitatório são 

aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de 

violação do princípio da competitividade que, a seu turno, deriva do 

princípio da isonomia e tem seu fundamento no art. 3º, §1º, I, da LGL (BRASIL, 

1993), preconizando que os agentes públicos devem sempre privilegiar a mais 

ampla competitividade nas licitações, abstendo-se de incluir, nos editais, 

cláusulas ou condições irrelevantes e impertinentes que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo dos certames.  

Pois bem.  

Na situação sob exame, do comezinho compulsar dos autos, é 

manifesto que o Instrumento Convocatório resta incompreensivelmente 

guarnecido de alguns requisitos que se revelam absolutamente impertinentes 

e inegavelmente ilegais.  
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No particular, o Edital reserva ao subitem 7.3, do Item 7 

(CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO), pontuais vedações nada compreensíveis, 

senão vejamos: 

 

“[...] 7.3 É vedada a participação de empresas que, na data de 

sua abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: a) 

Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer 

órgão da Administração Pública; b) Estejam cumprindo sanção 

de suspensão temporária de participação em Licitação e 

impedimento de contratar com a Contratante; c) Que se 

enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei 

n° 8.666/93; d) Que não possuam como objeto social, 

exclusivamente, a atividade de agência de publicidade; e) 

Que estejam constituídas sob a forma de consórcio; f) Que 

apresente o Envelope Nº 1 diferente daquele fornecido pela 

CPL .” (grifos e negritos nossos) 

 

 Ora, distinto presidente, induvidoso que até há alguns casos 

listados no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, que proíbem alguns possíveis 

interessados de participarem em licitações ou execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários caso se encaixem em alguma 

das características citadas, in verbis: “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 
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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. § 1º É permitida a 

participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II 

deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor 

ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da Administração interessada. § 2º O disposto neste 

artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a 

elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço 

previamente fixado pela Administração. § 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. § 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se 

aos membros da comissão de licitação. (BRASIL, 1993, grifos nossos). 

TODAVIA, nenhum dos impedimentos expressos de modo taxativo pelo 

apontado artigo, revela mínima identidade com as vedações indicadas 

nas alíneas “d” (que não possuam como objeto social, exclusivamente, a 

atividade de agência de publicidade) e “f” (que apresente o Envelope Nº 1 

diferente daquele fornecido pela CPL), do subitem 7.3, do Instrumento 

Convocatório. 

Quanto a alínea “d” do subitem 7.3, até se pode reconhecer a 

pertinência da exigência habilitatória (art. 28, lei 8.666/93) e/ou de tocante a 

qualificação técnica (arts. 30 e 31 lei 8.666/93), mas se exigir que a empresa 

licitante tenha atividade exclusivamente de Agência de Publicidade 

ultrapassa, irrefragavelmente, o limite da legalidade administrativa e da 

razoabilidade. Isto porque nada obsta, sobre o aspecto formal, material e 
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legal, que uma empresa tenha, por exemplo, sua atividade econômica de 

Agência de Publicidade (CNAE 73.11-4-00) associada a outras que não lhe são 

excludentes, como a de Consultoria em Publicidade (CNAE 73.19-0-04), a de 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

(CNAE 63.19-4-00), de Edição de cadastros, listas e de outros produtos digitais. 

(CNAE 5819-1/00), de Marketing direto (CNAE 7319-0/03), entres outros.    

Irrefragável, portanto, reconhecer-se a inviabilidade da 

exigência lastreada no apontado subitem (7.3, “d”) porque não encontra 

previsão em qualquer legislação aplicável à matéria, ainda que 

subsidiariamente. Neste ponto, merece reforma, a apontada cláusula 

editalícia, de modo a se promover sua integral e imediata exclusão.  

Quanto a alínea “f” do subitem 7.3, a exigência também não 

tem mínimo condão de subsistir. E a afronta ao princípio da ampla 

competitividade se robustece se for considerada a provável não participação 

de diversas empresas aptas a apresentação de propostas válidas em razão 

desta desarrazoada exigência. A lastrear o exposto: Acórdão TCU n.º 

434/2010-2ª Câmara, TC-007.521/2009-3, rel. Min. Aroldo Cedraz, 09.02.2010.  

Do exposto, aquiescer-se exigir que parte do acervo seja 

entregue unicamente em envelope exclusivamente fornecido pelo órgão 

Licitante, mediante recibo identificado, é também se conceber condição 

notadamente desarrazoada. O vício exsurge porque a regra prevista no 

edital não tem qualquer pertinência com o objeto a ser contrato ou com a 

finalidade concreta buscada pela Administração.  

Ademais, a inconsistência observada, além de não contar, 

como já citado, com qualquer substrato legal, tem condão de impedir a 

participação de um sem número de licitantes tecnicamente aptas, bem como 

desclassificar aquelas que a ela não se sujeitarem.  
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De tal arte, havendo-se cristalizado o vício de origem no 

Edital, passível, caso não resolucionado, de ensejar pedido de anulação do 

procedimento, urge que o Edital seja incontinentemente levado à ordem, a se 

promover a reformulação da apontada alínea (ou sua exclusão), para 

adequação do Instrumento Convocatório, às normas amparadas pela 

legislação vigente. 

 

 

C – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESRESPEITO AO RIGOR 

FORMAL EXPRESSO NO ART. 10, DA LEI 12.232/10 – ATOS ESSENCIAIS 

NÃO PRATICADOS – IRREGULARIDADES QUANTO ÀS FORMALIDADES 

DE CONSTITUIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA. 

 

Como se sabe, as licitações que abrangem o objeto 

insculpido no art. 10, da Lei 12.232/10 são processadas e julgadas por 

Comissão Especial ou Permanente de Licitação, que será constituída por 

nomeação da Administração Pública, com a função de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 

cadastramento de licitantes, com exceção da análise e do julgamento das 

Propostas Técnicas, que são julgadas por uma Subcomissão Técnica 

constituída, no mínimo, por três membros formados em Comunicação, 

Publicidade ou Marketing ou que atuem em uma dessas áreas.  

A Subcomissão Técnica é constituída por pelo menos 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) 

desses membros não mantenha nenhum vínculo funcional ou contratual, 

direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. Essa 

Subcomissão será escolhida por sorteio, em sessão pública, entre os nomes 
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de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da 

Subcomissão e que deverão ter sido previamente cadastrados.  

A regra é que se proceda a chamamento público, abrindo-

se oportunidade a quem preencher os requisitos da Legislação de Regência 

(ser formado em Comunicação, Publicidade ou Marketing ou atuar numa 

dessas áreas) de se inscrever para participar da citada relação a ser sorteada 

(posteriormente) a fim de compor a Subcomissão Técnica.  

Percebe-se, claramente, que a Lei procurou concretizar os 

princípios da publicidade, transparência e impessoalidade, com a maior 

participação da sociedade, onde pessoas estranhas à Administração, mas com 

conhecimento técnico específico na área, possam opinar e participar do 

processo de julgamento. Assim, a análise das propostas técnicas não fica 

restrita ao órgão licitante ou a pessoas por este indicadas. O processo tornar-

se-ia mais amplo, aberto à participação popular, com menor influência, direta 

ou indireta, do órgão licitante ou dos veículos de divulgação e das agências 

de propaganda atuais prestadoras de serviço ao poder público.  

Dada a inquestionável relevância da subcomissão técnica 

no processo licitatório e no resultado final da licitação, imprescindível que seja 

amplamente divulgado a fim de permitir que qualquer cidadão interessado, 

que atenda aos requisitos previamente estabelecidos, possa participar do 

sorteio. Sem o chamamento público, a formulação da relação de profissionais 

e da subcomissão técnica ficaria limitada à Administração, afastando-se do 

espirito da Lei nº 12.232/2010.  

No caso sob exame, em que pese publicação do Aviso de 

Edital de Chamamento e a aposição do respectivo Edital de Chamamento na 

página eletrônica institucional da Câmara Municipal de João Pessoa – PB 

(https://joaopessoa.pb.leg.br/licitacao/concorrencia-no-01-2023 

https://joaopessoa.pb.leg.br/licitacao/concorrencia-no-01-2023%20publicidade/
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publicidade/), não houve observado o rito necessário à composição da 

indigitada subcomissão técnica, em desabono ao artigo 10 da Lei nº 

12.232/10. Senão vejamos:  

(i) para a escolha dos membros da subcomissão técnica, 

NÃO houve realizado o sorteio público (e/ou não foi dada a escorreita 

publicidade), entre nos nomes tidos em relação prévia (constituída por, 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;  

(ii) NÃO constou publicada na imprensa oficial, no prazo 

legal (não inferior a 10 dias da data em que será realizada a sessão pública 

marcada para o sorteio), a relação dos nomes referidos nos §§ 2o e 3o do artigo 

10.  

Dado o exposto, cumpriu impropriamente cerceado o 

direito de exercício, inerente aos interessados, de (eventualmente) impugnar 

pessoa integrante da relação a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo, 

mediante os respectivos fundamentos jurídicos. Fato que macula o princípio 

informativo do Devido Processo Legal, porque não há, ao condutor do 

certame, entender solução diversa, segundo sua estrita apreciação subjetiva. 

Se tal procedimento fosse permitido, haveria submissão da Administração 

Pública e aos jurisdicionados a indevido discricionarismo, o que é atentatório 

ao sistema normativo.  

Por fim, cumpre fazer constar que a recente alteração dada 

à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mediante a Lei 

13.655/2018, estipulou à Administração Pública a imposição de um 

consequencialismo responsável e o exame das circunstâncias decorrentes do 

https://joaopessoa.pb.leg.br/licitacao/concorrencia-no-01-2023%20publicidade/
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caso concreto para aplicação de medidas, com o intuito de ponderar as 

consequências práticas que surgirão no mundo fático-jurídico.  

Nessa linha de intelecção, a invalidação de atos contrários 

ao devido processo legal deve ser pronunciada sempre que for solução 

indispensável para a realização dos valores jurídicos.  

 

F – DOS REQUERIMENTOS 

 

POR TODO O EXPOSTO, esposando a fundamentação detalhada 

no corpo desta IMPUGNAÇÃO,  

(a) CONSIDERANDO os argumentos apontados no item X, desta 

manifestação, que expressam detalhadamente a 

censurabilidade de tópicos do Instrumento Editalício, por 

sua dissociação aos critérios objetivos estabelecidos em 

lei e/ou pela estipulação arbitrária e desarrazoada de 

exigências aptas a restringir o caráter competitivo do 

procedimento licitatório; 

(b) CONSIDERANDO os argumentos apontados no item X, desta 

manifestação, que expressam detalhadamente deliberada 

não observância ao Devido Processo Legal, pelo 

descumprimento do rigor formal exigido em lei (art. 10, 

Lei 12.232/10);  

  

PUGNA, esta parte PETICIONÁRIA: 

 

(c) QUE seja julgada INTEIRAMENTE procedente a 

IMPUGNAÇÃO manejada, em todos os seus termos do modo a:  
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(c.1) reconhecer-se a inviabilidade da exigência lastreada no 

apontado subitem 7.3, “d” porque não encontra previsão em 

qualquer legislação aplicável à matéria, ainda que 

subsidiariamente, promovendo-se sua integral e imediata 

exclusão;  

(c.2) havendo-se cristalizado o vício de origem no Edital, 

constante no subitem 7.3, “f”, passível, caso não resolucionado, 

de ensejar pedido de anulação do procedimento, seja o Edital 

incontinentemente levado à ordem, a se promover a 

reformulação da apontada alínea (ou sua exclusão), para 

adequação do Instrumento Convocatório, às normas amparadas 

pela legislação vigente; 

(c.3) proceder-se, em vista de afronta ostensiva e incontornável 

ao princípio do Devido Processo Legal, retorno do procedimento 

à fase de interna, com a realização integral de todos os atos 

necessários à composição da subcomissão técnica, com sua 

respectiva publicização, a teor do que resta imposicionado pelo 

art. 10 da Lei 112.232/10 e, por natural consequência, promover-

se republicação de Aviso de Licitação a constar nova data para 

abertura da sessão inaugural.  

Nos termos em que Pede deferimento.  

Teresina, 17 de janeiro de 2023. 

BRENO ALEXANDRE RODRIGUES DE MELO 

Advogado OAB/PI nº 4169 

 

Documento Assinado Eletronicamente. 


