
CONTRA RAZÃO : 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.20/2016.

LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME (Brasil Multimídia), Prestadora de Serviço de 
Comunicação Multimídia Móvel Especializada, sediada à Rua Bariani Hortencio, Q-35, L-39, 
Senador Canedo-GO, CNPJ/MF nº 24.416.285/0001-04, Inscrição Estadual nº 10.656.605-9, 
Inscrição Municipal nº 30003578, Entidade ANATEL nº 4328620, Registro CREA-GO nº 22808/RF
sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Elétrico/Eletrônico Sr. Sebastião Donaldo de Souza 
CREA nº 71846/D-SP, por intermédio de seu representante legal Sr. Felipe Propicio Carneiro, 
Advogado OAB-GO nº 46500, CPF nº 039.793.701-60, apresenta

CONTRARRAZÕES

Em face do Recurso Administrativo interposto pelo licitante INTERTRADE BRASIL, 
TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
02.621.577/0001-46, referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2016 e seus anexos, Processo nº. 
003354/2015 e legislação pertinente, pelos fatos mediante as razões de direito expostas a seguir:

I. DO RECURSO INTERPOSTO
INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 
alega em seu recurso que os erros do Sr. Pregoeiro prejudicaram a disputa e viciaram o certame.

Afirma que iniciados os trabalhos, o Sr. Pregoeiro alertou os licitantes de que os preços ofertados 
para cada item deveriam estar abaixo do Edital, o que teria desestabilizado a concorrência, 
deixando as licitantes em situação de absoluta desvantagem frente à vencedora, pois, de acordo 
com a composição de preços apresentada na proposta vencedora, alguns valores estão idênticos
aos do Edital, tendo sido esta claramente favorecida.

Ainda sobre esta questão, afirma que o Edital não traz em seu bojo tal previsão, apenas dispõe 
que o licitante vencedor é aquele que detém o MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL DO LOTE, não 
tendo sido o princípio da vinculação do instrumento convocatório observado pelo Sr. Pregoeiro.

Afirma que a vencedora não apresentou o Anexo IV do Edital, qual seja, declaração de 
elaboração independente de proposta, que é documento obrigatório e deve ser apresentado no 
momento da proposta de preços, descumprindo o disposto nos Itens 6.5 e 6.5.3, ambos do Edital,
motivo pelo qual deveria ser declarada inabilitada, sendo novamente favorecida em detrimento 
dos demais licitantes.

Assegura que houve infração do subitem 11.1.5, do Edital, visto que, ao analisar os atestados de 
capacidade técnica, estes não atenderam ao Item aqui discriminado.

Afirma que por meio de análise das Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas pela 
vencedora, constata-se que todas se referem a eventos realizados antes da empresa estar 
legalmente autorizada a operar pela ANATEL, o que evidentemente seria muito improvável de 
acontecer, já que sem a devida autorização da ANATEL a empresa estaria impedida de prestar os
serviços. 

Informa, também, que o Sr. Pregoeiro infringiu o instrumento convocatório ao conceder à licitante 
vencedora prazo para apresentação de documentos requisitados por ele com a finalidade de 
complementar a instrução processual, visto serem essenciais à classificação de sua proposta, 
quais sejam apresentação das notas fiscais ou contratos referentes aos serviços declarados no 
bojo dos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelas empresas Crossfit Publicidade Ltda, 
Sociedade Goiana de Cultura, Fundação Padre Anchieta, Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás e Dunas Race Promoções Ltda.

Diz que tal prazo não poderia ser concedido uma vez que se tratam de documentos essenciais e, 
portanto, já deveriam ser entregues juntamente com toda a documentação de habilitação.

Mais uma vez, assevera a Recorrente que a empresa vencedora foi privilegiada em detrimento 
dos demais concorrentes, visto que esta não possui capacidade técnica para atender as 
exigências editalícias, razão pela qual não poderia ter sido declarada vencedora.



Informa que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é a sua própria, pois atende 
melhor o interesse público, tanto que atualmente a Recorrente já presta outros serviços à 
autoridade licitante. 

Por fim, alega que o Sr. Pregoeiro transgrediu o princípio constitucional da legalidade, que impõe 
que a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza; o princípio da impessoalidade, o qual
impõe que o administrador deve orientar-se por critérios objetivos, não devendo fazer distinções 
fundamentadas em critérios pessoais; o princípio da isonomia, pois impôs distinção entre as 
licitantes ao privilegiar a vencedora; o princípio constitucional da moralidade, pois o dever do 
administrador não é apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, 
procurando sempre o melhor resultado para a administração; e ainda, o princípio da eficiência, 
que exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades
dos administrados.

II. PRELIMINAR - DOS FATOS NÃO ARGUIDOS NAS INTENÇÕES DE RECURSO
Cumpre iniciarmos este tópico com a alegação de que existem fatos discutidos nas razões 
recursais os quais não poderiam estar contidos na peça apresentadas pela empresa 
INTERTRADE, pelos fundamentos que veremos a seguir.

Após a habilitação da empresa licitante vencedora, abre-se prazo para manifestação de intenções
de recursos aos demais concorrentes, as quais devem seguir as exigências descritas em Lei, 
senão vejamos:

Decreto nº. 5.450. Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (Grifo 
nosso).

Lei nº. 10.520. Art. 4º. Inciso XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Grifo nosso).

Portanto, percebe-se que caso o licitante não manifeste motivadamente seu interesse de recorrer,
tal direito decai, não podendo ser feito em qualquer outro momento do processo, à luz da 
legislação que segue:

Lei 10.520. Art. 4º. Inciso XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 
a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor. (Grifo nosso).

Decreto nº. 5.450. Art. 26. § 1o. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. (Grifo nosso).

Logo, através desta afirmação podemos constatar também que os motivos não suscitados em 
sede de intenção de recurso não podem ser abordados nas razões posteriormente apresentadas,
visto que há uma decadência do direito de discutir fatos ou questão que não foram devidamente 
motivadas em momento oportuno.

Sobre tal questão, temos os entendimentos do TRF da 5ª Região e TJ-RS que, em seus julgados,
defendem que as razões de recurso, em âmbito administrativo em um processo de licitação, têm 
por finalidade tão-somente de formalizar a complementação do que foi indicado na intenção 
demonstrada pelo licitante.

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO
EM INFORMÁTICA. PREGÃO PRESENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º, XVIII, DA 
LEI Nº 10520/02. ART. 11, XVII, DO DECRETO Nº 3555/00. RAZÕES APRESENTADAS 



INTEMPESTIVAMENTE. - A empresa impetrante, ELO ENGENHARIA LTDA, insurge-se contra o 
recebimento e a análise das razões do recurso administrativo interposto pela empresa BRASÍLIA 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, a qual restou desclassificada da licitação, de modalidade 
Pregão Presencial, promovida pela Seção Judiciária de Alagoas, para contratação de serviços de 
suporte técnico em informática. - A fase recursal, nessa modalidade de licitação, é concentrada. 
Somente ao final do procedimento, quando declarado o vencedor, é que os licitantes que se 
sentirem prejudicados por quaisquer atos do Pregoeiro, praticados a qualquer tempo, poderão 
interpor recursos. Essa a exegese do art. 4º, XVIII, da Lei nº 10520/02. - A intenção de recorrer 
deverá ser manifestada de forma imediata e motivadamente, em sessão, assim que proclamado o
vencedor, após o que será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões recursais. 
Isto quer dizer que a empresa interessada, verbalmente, interporá o seu recurso contra a decisão 
do Pregoeiro e dirá o motivo da sua discordância. O prazo de 3 dias concedido após a 
interposição do recurso servirá tão-somente para formalizar a complementação das razões 
recursais. - O Decreto nº 3555/00, que aprovou o Regulamento para as licitações de modalidade 
pregão, no art. 11, inciso XVII, também previu a manifestação da intenção de recorrer ao final da 
sessão, mas não tratou a apresentação das razões escritas, no prazo de 3 dias, como uma 
obrigação do recorrente e sim como uma faculdade. - Tendo havido a manifestação da intenção 
de recorrer da empresa BRASÍLIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em sessão, quando ela 
afirmou que sua motivação era a inexistência de "previsão legal para a definição dos encargos 
rescisórios, por tratar-se de ser um encargo variável" (ata da reunião), as razões recursais 
apresentadas intempestivamente devem ser desconsideradas e o recurso deve ser julgado com 
base, unicamente, na fundamentação inicialmente proposta. - A lei também é clara ao dispor que 
os demais licitantes ficam, desde o momento da interposição verbal do recurso, intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, não havendo necessidade de intimação dos interessados via publicação, já que o prazo 
para contra-razões corre na própria repartição. Segurança denegada. (TRF – MSTR 96362 AL 
2006.05.00.070597-8. Data de julgamento: 13/03/2008. Data de publicação: Diário da Justiça – 
15/04/2008) (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECURSO. MOTIVAÇÃO. NÃO CONCORDÂNCIA COM 
DESCLASSIFICAÇAÕ DE PROPOSTA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. A impetrante 
aponta dois atos que reputa ilegais da autoridade coatora na licitação em tela: a recusa da sua 
proposta e a negativa da admissão de seu recurso. 2. A licitação em tela é do tipo menor preço. 
De fato, o preço representa o fator de maior relevância nesse tipo de licitação, mas não é o único 
a ser observado, como preceitua o art. 45, parágrafo 1º, I, da Lei n.º 8.666/93. Assim, não deve 
prevalecer a tese da Impetrante de que planilha de custos é peça meramente informativa 
cabendo ao Impetrado fazer uma análise da planilha de custos apresentada pelos licitantes, a fim 
de que fossem analisados os requisitos previstos no edital. 3. Constatadas desconformidades 
como de fato foram, cabe a desclassificação da licitante. 4. Quanto à negativa do recebimento do 
recurso administrativo apresentado, o Decreto n.º 5.450/2005, que regulamenta, no âmbito 
federal, o pregão na forma eletrônica, é expresso em seu art. 26, parágrafo 1º, no sentido de 
determinar que a manifestação quanto à intenção de recorrer deva ser devidamente motivada, 
tendo o licitante o prazo de 3 (três) dias para apresentar suas razões. 5. Depreende-se que esta 
motivação é apenas a exposição sumária do fato que deu causa à intenção de recorrer, sendo 
que o mérito da questão será discutido nas razões de recurso apresentadas posteriormente. O 
motivo exposto pela Impetrante atende à aludida exigência, pois explicitou que a razão para a 
interposição do recurso foi a não concordância com a desclassificação de sua proposta. 6. 
Remessa Oficial conhecida, mas desprovida. TRF-5 - Remessa Ex Offício: REOMS 99847 SE 
0001713-98.2007.4.05.8500. Segunda Turma. Desembargador Federal Francisco Barros Dias 
(Substituto). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DIREITO A RECURSO E 
MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECORRER. ARTIGO 4.º, XVIII, LEI N.º 10.520/02 E 
SUBITEM 14.19 DO EDITAL. Não manifestada pela agravante, imediata e motivadamente, sua 
intenção de recorrer, como exigido pelo artigo 4.º, XVIII, Lei n.º 10.520/02 e pelo subitem 14.19 
do edital, com o respectivo registro em ata, não há cogitar de qualquer ilegalidade na decisão 
administrativa que entendeu pela decadência do seu direito de recorrer, na forma do disposto no 
artigo 4.º, XX, Lei n.º 10.520/02. (Agravo de Instrumento Nº 70060480191, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. (Grifo nosso).

Concluindo, com base nos fatos demonstrados acima, não se pode admitir discussão de assuntos
não levantados pela Recorrente quando da interposição de suas intenções em recorrer, que 
devem ser feitas de forma motivada e imediata, visto que aceitar tais questionamentos seria um 



ataque ao contraditório e ampla defesa desta Recorrida.

Desta forma, segue a motivação e intenção de recurso da Recorrida:

Motivo Intenção:1 Pregoeiro, fala: (05/12/2016 09:38:03): “Proposta de preços, devemos lembrar 
que cada item deve estar abaixo do Estimado no Edital” a proposta de preços, não esta como 
aviso do pregoeiro. 2-anexo IV, deste Edital; Não foi obedecido, o anexo IV, não foi entregue com 
a proposta. 3- Prazo estendido, conforme: lei 8846 Art. 1º Emissão NF, no momento da efetivação
da operação, Licitante deve ter em seu poder NFs e Contratos, Disse: Natal e recessos, não 
conseguimos, 4 edital não fala de prazo maior

A situação aqui indicada se aplica, principalmente, nos temas alusivos aos Atestados de 
Capacidade Técnica e assuntos relativos a CAT com ANATEL, pois tais itens não foram 
apontados na intenção de recurso da Recorrente, contudo foram posteriormente discutidas em 
sede de razões recursais.

Todavia, caso esta Douta Comissão não aceite a relevância das questões acima narradas, 
passaremos à discussão do mérito.

III. DO DIREITO
A) DO PREÇO 
Inicialmente devemos tratar sobre a questão relativa a valores, abordada pela Recorrente.

Sobre tal fato, defende a INTERTRADE que o Sr. Pregoeiro, ao iniciar os trabalhos na fase de 
lances, teria dito que os preços apresentados para cada item, individualmente, na proposta 
deveriam ser abaixo dos valores indicados no Edital, o que supostamente teria desestabilizado a 
concorrência, deixando as licitantes em situação de absoluta desvantagem frente à LIVE NEWS, 
pois, de acordo com a composição de preços apresentada na proposta vencedora, alguns valores
estão idênticos aos do Edital, tendo sido esta claramente favorecida.

Contudo, conforme se depreende do próprio Edital, que traz em seu preâmbulo a modalidade 
desta licitação, tem-se como vencedora a licitante que detém o MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL
DO LOTE, conforme trata também o Item 10.1 do instrumento convocatório.

10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á 
vencedor o Licitante que apresentar o Menor Preço Total Global do Lote. (Grifo nosso).

Ainda, não se pode discutir sobre a pertinência da alegação suscitada pela Recorrente, visto que 
valores individuais também possuem previsão no Edital em tópico próprio, o Item 6.5.1, que 
dispõe apenas sobre o fato de que tais valores individuais devem estar contidos na proposta que 
deve ser enviada pela licitante vencedora após a fase de lances, exigindo certa forma para tanto.

6.5.1. O preço unitário por item e o preço total global do Lote, de acordo com os praticados no 
mercado, em consonância com o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 1993, em algarismo e por 
extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência, e de acordo com o modelo de proposta para 
cotação de preços constantes do Encarte B do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Em 
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros e entre 
os expressos em algarismo e por extenso, serão considerados estes últimos. (Grifo nosso).

Logo, não há que se discutir sobre valores unitários por item, principalmente na fase de lances, 
visto que o Edital é claro quanto ao que se procura como melhor oferta para a Administração.

Ademais, há que se dizer, como o Recorrente mesmo afirma, “não poderia o Sr. Pregoeiro inovar 
e impor às licitantes que apresentassem os preços individualizados abaixo do edital, já que a 
previsão era justamente menor preço global total do lote”, indicando para tanto o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório contido no artigo 41 da Lei 8.666/93:

Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.

Tal fato se dá, pois, o Edital faz lei entre as partes participantes da licitação. Desta feita, presume-
se que aquele que escolhe participar e concorrer no certame licitatório conhece as normas 



impostas pelo instrumento convocatório, devendo se ater ao mesmo.

A despeito do que alega a Recorrente, a empresa LIVE NEWS em momento algum foi favorecida 
pelo Sr. Pregoeiro em detrimentos dos demais licitantes, pois este conduziu o certame de forma 
correta, agindo sempre dentro dos limites legais e observando todos os limites e princípios da 
Administração Pública.

Não obstante, a Recorrente traz afirmações em seu recurso que exigem comprovação e que, em 
momento algum, foram demonstrados, tornando-se frívolas e passíveis de desconsideração.

No mais, na fase de lances, a qual antecedeu a fase de envio das propostas, a empresa 
Recorrida foi detentora da melhor e mais vantajosa proposta para a Administração Pública, a 
qual, no momento de envio da proposta, realizou as adequações no ENCARTE B, do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital.
Ainda, não menos importante, conforme o Item 10.1 e Subitem 10.1., ambos do Edital, fica a 
Recorrida resguardada em seu direito de poder corrigir erros ou omissões existentes no quadro 
demonstrativo de preços, podendo estes serem retificados para se adequarem ao valor já 
proposto no Menor Preço Total Global do Lote, senão vejamos:

10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á 
vencedor o Licitante que apresentar o Menor Preço Total Global do Lote. (Grifo nosso).

10.1.1. Erros e omissões existentes no quadro demonstrativo dos preços apresentados poderão 
ser retificados pelo Licitante, após solicitação ou com o consentimento do Pregoeiro, desde que 
nenhum dos preços finais ofertados para cada um dos itens que compõem o grupo sofra 
acréscimo. (Grifo nosso).

Desta forma, não se apura nenhuma vantagem oferecida à Recorrida ou mesmo qualquer vício 
cometido pelo Sr. Pregoeiro em razão da proposta mais vantajosa, haja vista que a LIVE NEWS é
detentora do MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

B) DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
De acordo com o disposto nas razões da Recorrente, esta afirma que a vencedora não 
apresentou o MODELO do Anexo IV do Edital, qual seja, declaração de elaboração independente 
de proposta.

Diz, ainda, que se trata de documento obrigatório e deve ser apresentado no momento da 
proposta de preços, o que não ocorreu e, portanto, houve o descumprimento do disposto nos 
Itens 6.5 e 6.5.3, ambos do Edital, motivo pelo qual a Recorrida deveria ser declarada inabilitada.

Neste momento devemos retroceder à análise da proposta da licitante vencedora, pois torna-se 
imperioso dizer que, mais uma vez, a Recorrente está extremamente equivocada em suas 
alegações.

O Subitem 6.5.3 realmente traz como item obrigatório a supracitada declaração, sem a qual a 
empresa LIVE NEWS jamais teria sua proposta aceita pela Comissão de Licitação e, por 
consequentemente, não teríamos passado para a fase seguinte, de habilitação da licitante 
vencedora, onde também a Recorrida preencheu todas as exigências.

Aqui, novamente a Recorrente afirma que foi dado tratamento diferenciada para a empresa LIVE 
NEWS, questionando a atuação do Sr. Pregoeiro, da Comissão de Licitação e, por conseguinte, 
da própria Administração Pública.

Todavia, para fins de comprovação da equivocidade da alegação feita pela Recorrente, voltemos 
à proposta anexada pela Recorrida.

A alínea “b” do cito documento (proposta) contém o seguinte conteúdo:

B) declaramos a elaboração independente da proposta, nos termos do disposto na Instrução 
Normativa MPOG/SLTI no 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante do Anexo IV, do Edital; 
(Grifo nosso).

Assim, conforme ora demonstrado, a empresa LIVE NEWS cumpriu devidamente o requisito do 



Subitem 6.5.3 do Edital.

Não satisfeita, a Recorrida, além da cita declaração contida em sua proposta, no momento de 
apresentação dos seus documentos na fase de Habilitação, mais uma vez a presentou sua 
declaração de elaboração independente de proposta em documento à parte.

Portanto, novamente não se pode admitir a procedência da argumentação feita pela Recorrente, 
visto que a licitante vencedora cumpriu todos as exigências do instrumento convocatório, não 
havendo que se falar, assim, de tratamento diferenciado.

C) DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉNICA 
COM ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS E “CAT’s” PERANTE A ANATEL
C.1) DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A Recorrente em suas razões alega que os Atestados de Capacidade Técnica não atingem os 
requisitos expressos no Subitem 11.1.5 do Edital.

Dessa forma, analisando o referido Subitem, tais Atestados devem ser emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em que se comprove que a licitante executou os serviços, 
informar caso o serviço já tenha se encerrado, e ainda constar se foi realizado de forma 
satisfatória, senão vejamos:

11.1.5. Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, onde comprove que o Licitante executou, em caso de contrato encerrado, ou esteja 
executando, em caso de contrato vigente, satisfatoriamente, em contratos diversos ou em um 
mesmo contrato, os seguintes serviços (...). (Grifo nosso).

Assim sendo, basta analisar os atestados oferecidos pela Recorrida para percebermos que 
preenche todos os requisitos, a despeito do conteúdo das razões apresentadas pela Recorrente, 
onde se faz apenas alegações infundadas e não apontando erros ou omissões que prejudicariam 
tais atestados ou tampouco menciona-se a qual atestado se indicava, visto que a LIVE NEWS é 
detentora de vários atestados de capacidade técnica.

Logo, as alegações da Recorrente não merecem prosperar, tendo em vista que foram feitas de 
forma leviana e sem qualquer comprovação fática.

C.2) DOS CAT’S PERANTE A ANATEL
Sobre este quesito, é indubitável que a empresa LIVE NEWS o atendeu perfeitamente.

Tal fato se confirma tendo em vista que foram juntados, no certame, os documentos 
comprobatórios do vínculo entre a Recorrida e os profissionais Sebastião Donaldo de Souza e 
Leandro Paes Orvate, que compõem o quadro permanente de profissionais da empresa LIVE 
NEWS, bem como suas respectivas anotações de responsabilidade técnica, tais como:

• ART. 1020160099217, referente a obra/serviço do CrossTV Publicidade Ltda-EPP;
• ART. 1020160081160, referente a obra/serviço da Sociedade Goiana de Cultura – PUC TV 
Goiás;
• ART. 1020160144840, referente a obra/serviço da Dunas Race Promoções LTDA;
• ART. 1020160185727, referente a obra/serviço da Globo Comunicação e participações S/A;
• ART. 1020160206011, referente a obra/serviço da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

Ocorre que é através da Anotação de Responsabilidade Técnica que se gera a Certidão de 
Acervo Técnico, sendo que este se refere ao profissional que executou o serviço, conforme 
dispõe no artigo 4º, parágrafo único da Resolução 317/86 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA): 

Art. 4º - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos 
profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados.

Parágrafo único - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do 
Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores. (Grifo nosso).

Neste sentido, à luz do artigo 55 da Resolução 1025/09 do CONFEA, é vedada a emissão de 
“CAT” em nome da pessoa jurídica, sendo que esta só comprovará sua capacidade técnico-



profissional se o responsável técnico estiver em seu quadro técnico permanente, senão vejamos:

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro
técnico. (Grifo nosso).

Agora, cumpre assinalar a finalidade da Certidão de Acervo Técnico, que é tratada no artigo 49 
da Resolução 1025/09 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), senão 
vejamos:

Artigo 49. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que certifica, para os efeitos 
legais, que consta dos assentamentos do CREA a Anotação da Responsabilidade Técnica 
(A.R.T.) pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional. (Grifo nosso).

Logo, a “CAT” serve para certificar que as obras ou serviços técnicos estão registrados no CREA 
e que constituem o acervo técnico do profissional, sendo este o acervo técnico o conjunto das 
atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional, compatíveis com suas competências 
e registradas no CREA por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica.

Neste ponto, necessário observar que nenhuma das anotações de responsabilidade técnica 
apresentadas pela licitante vencedora foram questionados por qualquer pessoa em qualquer 
momento do processo de licitação. Logo, também não podem ser utilizados como justificativa 
para desabonar e inabilitar a Recorrida, visto que o direito de discutir sobre este tema decaiu.

Ademais, após o devido registro das ART’s, foram acertadamente e inquestionavelmente 
deferidas as CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO – “CAT’s”, referentes aos serviços relativos à 
CrossTV Publicidade Ltda-EPP, Sociedade Goiana de Cultura – PUC TV Goiás, Dunas Race 
Promoções LTDA, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

No que tange a “CAT” do serviço realizado para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 
requeremos que seja juntada aos autos e aceita por esta Comissão, tendo em vista que se trata 
apenas de mais uma certidão de acervo técnico do profissional, o qual já tinha ART e o Atestado 
de Capacidade Técnica, juntado no certame conjuntamente aos documentos de habilitação, e, 
portanto, não sendo capaz de alterar o pleito de forma substantiva. 
Igualmente para fins de esclarecimento de que a “CAT” é do profissional, afirmamos que é por 
meio desta que se comprova a qualificação técnica da pessoa jurídica.

Por esse motivo juntamos, ainda na fase de habilitação, mais um Atestado de Capacidade 
Técnica com “CAT” de número 1020160000778 do profissional Sebastião Donaldo de Souza, 
relativos aos serviços de Radiodifusão prestados à empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, 
estando o cito profissional devidamente vinculado à empresa LIVE NEWS, observando que o 
serviço executado é completamente pertinente ao objeto ora licitado.

Resta salientar que a CAT especificada acima, não foi questionado pela Recorrida ou por 
qualquer outro participante da licitação em qualquer fase do certame, levando à decadência do 
direito de discussão sobre o assunto.

Ademais, também foi apresentada na fase de Habilitação, a “CAT” do profissional Leandro 
referente à Instalação de Televisão Digital em HD, Transmissão de UP-LINK Digital Banda C 
(MPEG-4/DVBS2) e Produção HD para a AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, a qual em 
momento algum foi questionada, suprindo a exigência contida no Edital de tal documentação, 
visto ser essa apenas uma das várias “CAT’s” apresentadas pela Recorrida.

Concluindo, a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo 
conjunto dos acervos técnicos de seus profissionais integrantes de seu quadro técnico, enquanto 
esses estiverem a ela vinculados, conforme dispõe o artigo 30, §1º, Inciso I da Lei 8.666/93; 
artigo 4º, parágrafo único da Resolução 317 do CONFEA; artigos 49 e 55 da Resolução 1025/09 
do CONFEA e, à luz dos fatos demonstrados acima, comprova-se que a empresa Recorrida 
cumpre com todas as exigências do Edital.

Ainda neste sentido, colacionamos aos autos o Parecer nº 001/2017 da Assessoria Jurídica do 



CREA-GO, que traz expressamente em seu texto a explanação de que a “CAT” é do profissional 
e que através desta a pessoa jurídica comprova sua qualificação técnica, desde que o 
profissional esteja devidamente vinculado à empresa, como integrante do seu quadro técnico.

A despeito dos questionamentos levantados pela Recorrente quanto ao fato de que a licença da 
ANATEL da empresa LIVE NEWS é posterior aos serviços prestados para algumas empresas, 
pode-se afirmar que a Recorrida é plenamente capaz de executar o objeto da licitação em 
comento, já que apresentou as ART’s e respectivas “CAT’s” que comprovem tal fato, novamente, 
suprindo os itens exigidos no Edital, conforme já vimos anteriormente. 

Ainda, no que tange à intenção da Recorrente em invalidar tais documentos, necessário notar 
que as “CAT’s” são emitidas após tramitação de processo no CREA, onde se encontra o devido 
respaldo da veracidade dos documentos em comento, só podendo ser invalidados ou 
desconsiderados pelas próprias entidades emissoras ou autoridades competentes para tanto.

Neste sentido, importante relembrar que a empresa INTERTRADE, em momento algum, 
questionou a “CAT” nº 1020160000778 do profissional Sebastião Donaldo, relativa a execução de
serviço de radiodifusão e tão pouco a “CAT” do profissional Leandro Paes, com certidão nº 
1.258/2010, o que por si só, é capaz de preencher os requisitos de qualificação técnico-
profissional exigida, haja vista que se trata de instalação de Televisão Digital em HD, Transmissão
de UP-LINK Digital Banda C (MPEG-4/DVBS2) e Produção HD de alta complexidade.

Concluindo, conforme a própria Recorrente afirma, seria improvável que a empresa Recorrida 
cometesse alguma irregularidade perante a ANATEL, haja vista a presente CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE PERANTE A ANATEL, oportunamente juntada aos autos.

D) DOS PRAZOS CONCEDIDOS PELO PREGOEIRO
Nas razões do recurso ora apresentado pela INTERTRADE há a afirmação de que, novamente, o
Sr. Pregoeiro infringiu o instrumento convocatório ao conceder à licitante vencedora prazos para 
apresentação de documentos requisitados por ele com a finalidade de complementar a instrução 
processual.

Aos olhos da Recorrente, tais prazos não poderiam ser concedidos, visto se tratar de documentos
essenciais à classificação da proposta, e, portanto, já deveriam ser entregues juntamente com 
toda a documentação de habilitação.

Para fins de esclarecimento, os documentos ora questionados são notas fiscais ou contratos 
referentes aos serviços declarados no bojo dos atestados de capacidade técnica emitidos pelas 
empresas CROSSFIT PUBLICIDADE LTDA, SoCIEDADE GOIANA DE CULTURA, FUNDAÇÃO 
PADRE ANCHIETA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS e DUNAS RACE 
PROMOÇÕES LTDA, senão vejamos:

Pregoeiro 22/12/2016 16:03:50 Diante as análise dos documentos de habilitação da Empresa 
LIVE NEWS, a equipe técnica solicitou ao Pregoeiro que diligenciasse conforme segue:
Pregoeiro 22/12/2016 16:04:15 Visando complementar a instrução processual, nos termos do 
subitem K.2.2 do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 020/2016, a 
equipe técnica de apoio ao pregoeiro propõe que sejam solicitadas ao Licitante cópias de notas 
fiscais, caso já tenham sido faturados, ou cópias dos contratos, caso não tenham sido faturados...
Pregoeiro 22/12/2016 16:04:27 ...referentes aos serviços declarados no bojo dos atestados de 
capacidade técnica emitidos pelas empresas Crossfit Publicidade Ltda. EPP, Sociedade Goiana 
de Cultura, Fundação Padre Anchieta, Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, e Dunas Race
Promoções Ltda.

Mais uma vez, assevera a Recorrente que a empresa vencedora foi privilegiada em detrimento 
dos demais concorrentes, visto que esta não possui capacidade técnica para atender as 
exigências editalícias, razão pela qual não poderia ter sido declarada vencedora.

Contudo, igualmente não há veracidade nos devaneios da Recorrente, conforme 
demonstraremos a seguir.

Traz o Edital, em local próprio, de forma expressa e exaustiva toda a documentação que deve ser
apresentada pela licitante, conforme o desenrolar do procedimento licitatório.



Como em todas as fases deste certame, na Habilitação há que observar documentação mínima, 
imprescindível para fins de aceitação e aprovação da empresa vencedora da fase de lances, é o 
que se confirma no Item 11 e seus subitens, do Edital.

Nesta fase específica da licitação, o Sr. Pregoeiro pode solicitar à empresa que está sendo 
avaliada documentação extra, com o fim de complementara instrução processual. 

Tal situação ocorreu quando o Sr. Pregoeiro requereu à empresa LIVE NEWS o envio de Notas 
Fiscais ou Contratos relativos a serviços declarados no bojo dos atestados de capacidade 
técnica, já apresentados.

A cita documentação não é de cunho essencial deste certame, já que não consta como 
documento de apresentação obrigatória em nenhuma parte do Edital e, portanto, apenas deveria 
ser disponibilizada caso fosse solicitada, prerrogativa que o Sr. Pregoeiro pode utilizar em 
qualquer fase da licitação, senão vejamos:

Item 27.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
à inclusão posterior de documento ou informação que dele deveria constar, desde a realização da
sessão pública. (Grifo nosso).

Desta forma, fala-se apenas em complementação para fins de esclarecimentos e não 
apresentação posterior de documentação essencial, o que, novamente, faz cair por terra as 
alegações da Recorrida.

Ademias, no Item 8.11.2 do instrumento convocatório existe a previsão da possibilidade de Sr. 
Pregoeiro estender prazos, senão vejamos:

Item 8.11.2. Os prazos de envio do anexo da proposta e documentação de habilitação, 
estabelecidos nos subitens 6.5 e 8.11, poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro. (Grifo 
nosso).

Portanto, o Sr. Pregoeiro agiu em completa conformidade com o disposto no Edital, bem como na
Lei Específica que trata de licitações, respeitando o princípio da razoabilidade, ao estender o 
prazo da Recorrida, para fins de atendimento do que lhe foi solicitado com intuito apenas de 
complementar os documentos de Habitação anteriormente apresentados, os quais 
definitivamente, supriram as necessidades da Administração e ainda, não foram contestados pela
Recorrente.

E) DO SR. PREGOEIRO
Em diversos momentos do recurso ora rebatido, o Recorrente afirma que o Sr. Pregoeiro afrontou
princípios relativos à Administração Pública, sempre favorecendo à empresa LIVE NEWS.

Ainda, afirma que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é a sua própria, pois 
atende melhor o interesse público, tanto que atualmente a Recorrente já presta outros serviços à 
autoridade licitante. 

Contudo, trata-se de alegações pautadas no desrespeito e falta de urbanidade para com os 
demais licitante, o Sr. Pregoeiro, a Comissão de Licitação e, ainda, a própria Administração 
Pública, visto que em momento algum faz prova do alegado, trazendo meramente alegação 
pendentes de embasamento.

Por inúmeras vezes, a Recorrente questiona os atos do Sr. Pregoeiro sem qualquer elucidação 
fática dos motivos de tais apontamentos.

Contudo, no sentido de esclarecimento, conforme foi demonstrado nesta peça, o Sr. Pregoeiro 
agiu apenas em prol da Administração Pública, sempre atuando em conformidade com os 
ditames do Edital e da própria Lei de Licitação, não dando, em momento algum, tratamento 
diferenciado para qualquer das licitantes.

Nesse sentido, é absurdo dizer que o Sr. Pregoeiro feriu qualquer um dos princípios 
constitucionais e da Administração Pública, já que durante todo o certame prezou pela isonomia, 



legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência de seus atos, conforme se 
depreende da análise de todas as fases deste certame. 

Portanto, não se pode admitir questionamentos sobre as ações e, inclusive, a honra do Sr. 
Pregoeiro, que liderou de forma sábia e correta o procedimento licitatório em comento, razão pela
qual o recurso apresentado pela empresa INTRETRADE, mais uma vez, deve ser desprovido, 
dando continuidade nos atos e fases desta licitação.

F) DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer a essa Douta Comissão de Licitação que mantenha a sua decisão 
anteriormente deliberada pela classificação e habilitação da empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA 
EIRELI-ME (Brasil Multimídia), bem como:

• Promova-se a inadmissibilidade de discussão sobre temas não suscitados de forma motivada e 
imediata na intenção de recurso, declarando a decadência do direito de argumentação sobre os 
mesmos;

• Ante aos fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas, a signatária requer à Douta 
Comissão de Licitação que seja declarada a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do recurso ora 
impugnado;

• A manutenção integral da decisão sob exame, ante a constatação de que foram corretamente 
aplicados os critérios de julgamento;

• Sejam juntados aos autos os documentos comprobatórios enviados para o e-mail da Comissão 
de Licitação;

Requer ainda que, em caso de não atendidos os pedidos aqui aduzidos, sejam enviadas as 
presentes contrarrazões à apreciação da autoridade hierarquicamente superior para os fins de 
direito, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93, como também poderemos 
fazer uso da prerrogativa constante no parágrafo 1º do artigo 113 da Lei supracitada.

Termos em que,
Pede deferimento;

Senador Canedo - GO, 06 de janeiro de 2017.
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