
PODER LEGISLAT IVO
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

ESTAD0 DE GOIAS

TERMO DE REVOGACA0 DE PROCESSO LICITAT6RIO

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N9 453/2022

TOMADA DE PRE¢OS N. 001/2022

0BJETO: Contratagao de agencia de propaganda e/ou pubhicidade para prestagao de servigos
de publicidade e propaganda, cottespondentes ao estudo, ao planejamento, a conceituasao, a
concep§ao, a criagao, a execngao intema, a intermediacao e supervisao da execngao extema e
a distribuicao de  campanhas  de publicidade ao8 veiculos e demals meios  de divulgacao,  a
crias:ao e ao desenvolvimento de fomas inovadoras de comunica§ao publicitatia, visando a
expansao dos efeitos da§ mensagens e das ac6es publicifarias e demais servicos inerentes a
atividade  pubLicifaria,  destinados  ao  atendimento  das  necessidades  de  comunicagao  da
Cinara Municipal de Vereadores de Catalao.

0  PRESIDENTE  DA CAMARA  MUNICIPAL DE CATALAO,  ESTAD0  DE GOIAS,  no  uso de suas atribuic5es  legais

que lhe sao conferidas pela legislac5o em vigor,  Lei n9 8,666/93, e suas altera¢6es posteriores;

Considerando que o Processo de Licitas5o, como qualquer outro procedimento administrativo, 6 susceti'vel

de anula¢ao em caso de ilegalidade, e revogac5o por conveniencia e oportunidade,  nos termos do art. 49
da Lei 8666/93 e das Sdmulas 346 e 473/STF.

Considerando a suspensao do certame durante a sess5o de recebimento dos envelopes, ocorrida no dia 13
de julho de 2022 e o consequente Parecer Jurrdico N. 85, de 01 de agosto de 2022 que notou que:

"Na  data  de  13/07/2022,  a  sessao  recebeu  uma  s6  licitante  para  a  TP  001/2022.  A

empresa  K+.  E  com  urn  detalhe,  0  pr6prio  s6cio  da  agencia  licitante  em  pessoa,  Sr.

Marconi  Macedo,  representou a  mesma e assina a Ata de entrega  das propostas.  Que
seguiu  para a Sub-Comissao sorteada  para an5lise e notas. Chefiada  pelo Sr.Marconi!

Ora,  o  mesmo  membro  da  comissao julgadora  figura  no  quadro  societario  da  dnica
empresa que apresentou proposta no certame.  Esse fato por si s6 compromete a lisura
e transparencia do ato administrativo, ou seja, a ato administrativo par essa razao deve
ser anulado e  de consequencia  contaminou todo  procedimento  licitat6rio,  raz5o  pela

qual o mesmo deve ser revogado.''

Em consequencia:

RESOLVE,   REVOGAR,  o  PROCESS0  LICITAT6RIO  -  TOMADA  DE  PRE¢OS  001/2022,  cujo  objeto  e  a

Contratagao de ag€ncla de propaganda e/ou publicidade.

Encaminhe o  presente termo de  revogac5o  a  Comissao  Permanente  de  Licitac5o,  Pregoeiro e  Equipe de
apoio para anexar ao processo, bern como tomar as providencias legais cabiveis.

Catalao (GO), 01 de agosto de 2022.


