
 
 

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2014. 
 
 
Aos interessados na Concorrência 005/2013 

 
 
Ref.: Concorrência N. 005/2013 – Contratação, SOB DEMANDA, 
de Pessoa Jurídica especializada em Serviços de Pub licidade e 
Propaganda para atendimento ao Sebrae/MT. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atenção a solicitação apresentada em 28/01/2014, após o horário de expediente deste 
Sebrae/MT, serve o presente para prestar os seguintes esclarecimentos: 
 
 
1- “Resposta imediata ao pedido de impugnação”.  
Em resumo, a solicitante afirma que 22 de janeiro de 2014 protocolou junto ao Sebrae/MT 
seu pedido de impugnação e que passados mais de 03 dias do seu recebimento não havia 
recebido qualquer resposta.  
 
RESPOSTA: De fato em 22/01/2014 referida empresa apresentou formal e tempestivamente 
o seu pedido de esclarecimento. ENTRETANTO, em 24/01/2014, as 17h51, também após o 
encerramento do horário de expediente deste Sebrae/MT, a mesma empresa apresentou 
uma retificação ao pedido apresentado em 22/01/2014. Sendo assim, tendo sido 
apresentado novo documento retificado, o prazo para resposta iniciou-se novamente, 
terminando em 29/01/2013, data esta em que a resposta deste SEBRAE foi apresentada a 
essa empresa ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, e publicada no site do SEBRAE/MT. 
 
2- “Suspensão do certame até a publicação da resposta ao pedido de impugnação”. 
RESPOSTA: Tendo sido a resposta devidamente encaminhada, fica prejudicada esta 
solicitação. 
 
3- “Esclarecimentos sobre a participação do quadro funcional do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso nas decisões da Comissão de Licitação do Sebrae em Mato Grosso”. 
 
RESPOSTA: O Sebrae/MT esclarece que: 
a) De fato o SEBRAE/MT contratou o Dr. Carlos José de Campos, advogado, especialista em 
Direito Administrativo, notadamente em Contratações de Publicidade e Propaganda, para 
assessoria na elaboração do Edital e na condução dos trabalhos relativos a Concorrência 
005/2013. Em que pese os apontamentos efetuados pela solicitante acerca da participação 
de terceiros na fase de elaboração do edital, esclarecemos também que a referida 
contratação foi totalmente balizada pelo CÓDIGO DE ÉTICA da OAB, que em seu Capítulo 
Terceiro dispõe sobre o SIGILO PROFISSIONAL. Ademais a contratação de profissionais 
especializados para assessoria em licitações não é vedado pela legislação além de 
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demonstrar a preocupação da instituição em realizar uma contratação de qualidade, como a 
pretendida através da Concorrência 005/2013; 
 
b) Todavia, cumpre informar, que a referida contratação ocorreu através da empresa pessoal 
do referido advogado, não havendo qualquer vínculo ou relação com o Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso, seja de forma direta, ou indireta, tampouco faz relação com o Termo 
de Cooperação existente entre o SEBRAE/MT e o referido órgão.  
 
c) Em que pese exista contrato firmado entre este SEBRAE/MT e a empresa do Dr. Carlos, 
conforme já esclarecido, informamos que todas as decisões inerentes a Concorrência 
005/2013 são tomadas EXCLUSIVAMENTE  pela Comissão Permanente de Licitação, e 
Autoridade Superior deste SEBRAE/MT, conforme o caso. O SEBRAE/MT não ratifica 
eventuais posicionamentos do Dr. Carlos, não tendo o mesmo qualquer autorização para se 
manifestar em nome deste SEBRAE/MT, em quaisquer circunstâncias. 
 
4- “Cancelamento da Concorrência 005/2013 pela participação de terceiros que não fazem 
parte do quadro funcional do Sebrae/MT, antes e durante o processo licitatório”. 
 
RESPOSTA: Não procede a solicitação visto que não há qualquer irregularidade da 
contratação do Dr. Carlos José de Campos, advogado, especialista em Direito 
Administrativo, possui certificados na Área de Contratações de Publicidade e Propaganda, e 
com experiência prática na elaboração e condução de processos licitatórios similares ao 
objeto da Concorrência 005/2013. 
 
Na oportunidade informamos que na eventualidade de qualquer cidadão possuir indícios de 
suposto (s) vazamento (s) de informações que possam favorecer empresas do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da Concorrência, seja em razão da contratação acima descrita 
ou não, que apresente ao SEBRAE/MT que será o maior interessado em apurar os fatos e 
responsabilidades, pautando-se sempre pela lisura de qualquer dos seus atos e 
procedimentos.  
 
Cuiabá, 31 de janeiro de 2014. 

 
 
 

Ana Paula O. S. Pompermayer                                                
Presidente da Comissão de Licitação     
 


