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JULGAMENTO DE RECURSO Nº 003/2017
Pregão Eletrônico nº 020/2016
Processo EBC nº 003354/2015

Trata o presente do julgamento do Recurso interposto pelo Licitante CÂMERA 2 VÍDEO
FILMES LTDA-EPP, referente ao Pregão Eletrônico acima epigrafado, que versa sobre a Contratação
de empresa especializada e legalmente habilitada, para, sob demanda, prestar os Serviços de Produção de
Televisão e de Transmissão de Sinal de Televisão por Satélite, na Modalidade Digital, em Banda “C”, a
partir de qualquer município do território nacional para recepção em meios próprios da EBC, emissoras
de televisão e / ou agências de notícias de televisão, para atendimento à cobertura de eventos realizados
pela EBC no Brasil.

I. DA TEMPESTIVIDADE

O  recurso  foi  inserido  no  Sistema  Comprasnet,  tempestivamente,  e  analisado,  vez  que
presentes os requisitos de admissibilidade e o direito a ampla defesa e ao contraditório previstos no Edital
da licitação e na legislação pertinente.

II. DO PEDIDO DA RECORRENTE

O Licitante  CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA-EPP interpôs seu  recurso  a  fim de
reformar  a  decisão  do  Pregoeiro  quanto  à  aceitação  e  habilitação  da  empresa  LIVE  NEWS
TECNOLOGIA EIRELI-ME, sob as alegações resumidamente elencadas a seguir:

1 – Da Habilitação

A Recorrente relata na comprovação de capacidade técnica apresentada pela Recorrida, espe-
cificamente os serviços prestados para as empresas SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - SISTEM.
CATÓLICO  TELECOMUNICAÇÕES  e  CROSS  TV  PUBLICIDADE  LTDA-EPP,  realizados  dias
26/05/2016 e 19/06/2016, que estes precedem à autorização concedida pela ANATEL em 20/06/2016
para exploração dos Serviços Limitados Privados.

Diz, ainda, que os serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo via satélite foram exe-
cutados sem o devido licenciamento das estações, pois a licença apresentada foi emitida em 15/09/2016, e
os trabalhos realizados para a empresa DUNAS RACE PROMOÇÕES LTDA ocorreu no período de 03 a
10/09/2016, concluindo que a Recorrida não possui comprovação de capacidade técnica válida emitida
pelo CREA.

 Outro questionamento da Recorrente foi sobre qual operadora de satélites foi utilizada para
os serviços citados nas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CREA-GO, uma vez que o documento
da operadora HISPAMAR SATÉLITES, seria apenas uma oferta comercial assinada para o representante
da LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME, FELIPE PROPÍCIO DO VALLE CARNEIRO, datada de
09/08/2016, sendo que o documento de aprovação da empresa junto à EMBRATEL STAR ONE foi emi-
tido em 30/11/2016.

 Também questiona a documentação apresentada pela Recorrida em sua habilitação econômi-
co/financeira, alegando descumprimento do subitem 11.1.8 do edital, começando pelo Contrato Social
anexo a proposta de preços no dia da abertura do pregão, 05/12/2016, ocasião em que o capital social da
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empresa era de R$ 88.800,00 e não atenderia ao item supracitado. No entanto, a referida empresa realizou
alteração contratual, homologada durante o período de habilitação do pregão, na qual o valor de seu capi-
tal social passou a ser de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), cuja comprovação ocorreu, em
09/12/2016 conforme autenticação e assinatura da Junta Comercial do Estado de Goiás.

 Por fim, a Recorrida registra seus apontamentos com relação aos equipamentos que deviam
compor a unidade móvel, previstos no item D.3.7 do Termo de Referência, Anexo I do Edital e refere-se a
câmera Sony, modelo PMW-EX3 como sendo uma câmera XDCAM quando é sabidamente do tipo SxS,
ou seja, não é uma câmera XDCAM e no tópico D.3.13, cita a câmera Sony, modelo HXC-100, para utili -
zação de serviços de microlink, afirma que é incomum esse tipo de especificação (microlink e câmera de
sistema), já que o principal objetivo da utilização de um microlink é deixar a câmera sem conexão de ne -
nhum tipo de cabo ou fio, para se adquirir mobilidade na captação de imagens.

 

III. DAS CONTRARRAZÕES:

A Recorrida LIVE NEWS TECOLOGIA EIRELI ME contrarrazoou o recurso interposto
pelo Licitante  CÂMERA2 VIDEO FILMES LTDA EPP valendo-se do seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, rebatendo as alegações da Recorrente, onde inicialmente salienta que as razões apresenta-
das pela empresa devem ser sumariamente rejeitadas, visto não possuir todos os requisitos/pressupostos
de um recurso, seja ele administrativo ou judicial conforme segue:

“Tal fato se verifica quando, ao analisarmos a peça oferecida, não se pode definir ou dis-
tinguir o que se deseja ao final, visto que somente faz-se menção a algum fato que cha-
mou a atenção e a determinados questionamentos. Logo, não possui o pedido definindo
sua pretensão,  item imprescindível  para compreensão de qualquer peça,  conforme de-
monstrado.

Concluindo, no recurso oferecido há apenas narrativa de fatos que se supõe serem verda-
deiros, porém, em momento algum a empresa Recorrente demonstra clara e expressamen-
te sua intenção com a mencionada peça, seja a suspenção do processo licitatório, inabilita-
ção da concorrente, anulação ou se é apenas, questionar ou ter os esclarecimentos preten-
didos. 

Desta forma, tendo em vista a falta da finalidade das razões ora apresentadas, estas devem
ser julgadas improcedentes de plano.”(SIC)

Segue a Recorrida alegando que existem fatos discutidos nas razões recursais os quais não
poderiam estar contidos na peça apresentada pela empresa CÂMERA 2, explicitando os seguintes argu-
mentos:

“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 des-
critas em Lei, senão vejamos:

Decreto nº. 5.450. Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a ses-

são 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 ra-

zões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apre-
sentarem 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).
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Lei nº. 10.520. Art. 4º. Inciso XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá ma-

nifestar 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 licitan-

tes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que co-
meçarão a correr do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imedia-

ta 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. (Gri-

fo  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 apre-
sentadas, visto que há uma decadência do direito de discutir fatos ou questão que não fo-

ram devidamente motivadas em momento oportuno.”(SIC)

Referente aos apontamentos da Recorrente quanto à habilitação, a Recorrida apresenta suas
contrarrazões iniciando com parte da Lei nº 8.666/93 que versa sobre a qualificação técnica de um Lici-
tante, conforme segue:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I  -  Registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente;

II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações

e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do ob-
jeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica

que se responsabilizará pelos trabalhos;

(...)

§ 1o. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas ju-

rídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes,  limitadas  as  exigências  a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de respon-
sabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limita-

das estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

(...)
§ 3o. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de
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obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou su-

perior.
(...)

§ 8º. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica,
poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação,

para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetua-
da exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9º. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta espe-
cialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser con-

tratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos es-
senciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra

ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiên-
cia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. (Grifo nosso).”(SIC)

No intuito de demonstrar que cumpriu todos os pressupostos exigidos no art. 30 da Lei nº
8.666/93, a Recorrida enumera sucintamente o atendimento das exigências disposta na Lei, como segue
abaixo:

“I) O REGISTRO NO CREA-GO

Por meio da CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO perante o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, a Recorrida comprova que seus objeti-
vos sociais são pertinentes aos do objeto da presente licitação, que possui em seu quadro
permanente de pessoal profissional de nível superior detentor de anotação de responsabili-
dade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto
deste  certame.

Por fim, através de tal certidão confirma-se que a nem empresa LIVE NEWS e nem tam-
pouco o responsável técnico se encontram em débito com o CREA-GO, passando, portan-
to, a preencher o requisito expresso no art. 30, inciso I da Lei 8.666/93, conforme certidão
juntada na fase de habilitação.

II) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DA LICITANTE

Dentre os documentos requeridos no certame, que devem ser apresentados na fase de Ha-
bilitação, é exigido da licitante vencedora a apresentação de, pelo menos, um Atestado de
Capacidade Técnica, conforme Item 11.1.5 do Edital.

No que tange aos Atestados de Capacidade Técnica, a empresa LIVE NEWS apresentou
não apenas um, mas 05 (cinco), relativos a serviços prestados para as seguintes empresas:

• CrossTV Publicidade Ltda-EPP;

• Sociedade Goiana de Cultura;

• Duna Race Promoções LTDA.;

• Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

• Fundação Padre Anchieta.
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Os Atestados listados acima, oferecidos em momento oportuno do certame licitatório e
que tem por finalidade atestar a capacidade técnica da empresa LIVE NEWS quando da
execução dos serviços ora licitados, não foram, em momento algum, impugnados/contes-
tados.

Logo, pode-se afirmar que tais Atestados estão em conformidade com o que se exige no
procedimento licitatório, não podendo ser, por qualquer motivo ou em qualquer momento,
desconsiderados ou utilizados com o intuito de inabilitação da Recorrida, principalmente,
tendo em vista que a própria Recorrente os considerou e afirmou em suas razões que a
LIVE NEWS realizou os serviços aqui discriminados.

Ademais, não se pode mais admitir quaisquer argumentações relativas aos supracitados
Atestados, visto que essa questão não foi suscitada em sede de intenção de recurso ou
mesmo em razões recursais ou em qualquer outro momento pertinente do certame por
quaisquer dos participantes e interessados na presente licitação, levando à decadência do
direito de debater sobre este tema.

III)  ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL, DEVI-
DAMENTE REGISTRADO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA LICI-
TANTE

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 com-
probatórios 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, confor-
me dispõe no artigo 4º, parágrafo único da Resolução 317/86 do Conselho Federal de En-
genharia 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 con-
tratados.

Parágrafo único - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de altera-
ção 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 téc-
nico-profissional se o responsável técnico estiver em seu quadro técnico permanente, se-
não vejamos:
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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 integran-
te de seu quadro técnico. (Grifo nosso).

Agora, cumpre assinalar a finalidade da Certidão de Acervo Técnico, que é tratada no ar -
tigo 49 da Resolução 1025/09 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CON-
FEA), 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 qual-
quer 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 Goi-
ás, 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 docu-
mentos de habilitação, e, portanto, não sendo capaz de alterar o pleito de forma substanti -
va.  
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 decadên-
cia do direito de discussão sobre o assunto.

Ademais, também foi apresentada na fase de Habilitação, a “CAT” do profissional Lean-
dro 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 COMUNI-
CAÇÃO, 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
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conjunto dos acervos técnicos de seus profissionais integrantes de seu quadro técnico, en-
quanto 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, des-
de 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 licen-
ça 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 li-
citação 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 anteriormen-
te.  

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 encon-
tra o devido respaldo da veracidade dos documentos em comento, só podendo ser invali -
dados ou desconsiderados pelas próprias entidades emissoras ou autoridades competentes
para tanto.

Neste sentido, importante relembrar que a empresa CÂMERA 2, 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 qualifi-
cação técnico-profissional exigida, haja vista que se trata de instalação de Televisão Digi -
tal em HD, Transmissão de UP-LINK Digital Banda C (MPEG-4/DVBS2) e Produção
HD de alta complexidade.

IV) EM CASO DE SERVIÇO QUE EXIJA COMPLEXIDADE TÉCNICA, PODERÁ
SER EXIGIDO  DA EMPRESA LICITANTE  A METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS.

À luz do artigo 30, §§ 8º e 9º da Lei 8.666/93, a Administração pode exigir a metodologia
de execução dos serviços do licitante detentor do melhor lance.

Tal foi o caso em tela, onde realizou-se uma minuciosa vistoria técnica capaz de apurar os
meios pelos quais a empresa licitante vencedora executará e desempenhará a prestação
dos serviços, nos termos do Edital.

Esta exigência foi devidamente suprida e teve a mais pura publicidade, visto que tanto os
concorrentes CÂMERA 2 e INTERTRADE, quanto a Administração participaram ativa-
mente, observando que a vistoria técnica foi realizada pela própria Comissão de Licita-
ção, que aprovou sem ressalvas todos os equipamentos exigidos e oferecido pela Recorri -
da.

Esgotada a questão da qualificação técnica da empresa LIVE NEWS, que foi por inúme-
ras vezes demonstrada, conclui-se que foi atingido satisfatoriamente o dever de compro-
var que esta é pertinente a área do objeto da presente licitação, bem como está devida-
mente apta e capaz de executar o serviço ora licitado com a qualidade e técnica aqui exi -
gidas.

V) CONTRATOS VIGENTES
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Perante a fase de Habilitação, esta empresa declarada vencedora, juntou mais 02 (dois)
contratos vigentes, para reforçar a demonstração de atividade pertinente e compatível com
o objeto licitado.

Tais contratações foram realizadas por procedimentos licitatórios perante a CONFEDE-
RAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Estes documentos também não foram, em momento algum, questionados por qualquer
pessoa. Portanto, não é mais passível de argumentação, tendo em vista a decadência de se
fazê-lo.”(SIC)

Ademais, contrarrazoa a Recorrida a respeito de sua regularidade perante a ANATEL, do se-
guinte modo:

“Em que pese a alegação da Recorrente de que os serviços realizados às empresas SOCI-
EDADE GOIANA DE CULTURA – SISTEM. CATÓLICO TELECOMUNICAÇÕES,
CROSS TV PUBLICIDADE LTDA-EPP e DUNAS RACE PROMOÇÕES LTDA., fo-
ram executados em momento anterior à autorização concedida pela ANATEL à Recorri-
da,  tal  afirmação  em  nada  desabona  os  documentos  oferecidos  pela  empresa  LIVE
NEWS, já que esta, de fato, efetuou o serviço com regularidade e sob sua exclusiva res -
ponsabilidade, conforme os Atestados de Capacidade Técnica, Anotação de Responsabili-
dade Técnica e Certidão de Acervo Técnico apresentados na fase de Habilitação.

Desta feita, é necessário salientar que os documentos relativos a serviços prestados data-
dos a momento anterior à licença da ANATEL servem para corroborar que a Requerida é
do ramo de atividade compatível com o exigido no Edital. 

Os documentos ora impugnados pela Recorrente não devem ser invalidados, visto que os
serviços prestados às supracitadas empresas foram executados de forma regular, através
de parcial terceirização dos serviços.

Para fins de comprovação da utilização do cito benefício, oportunamente juntamos aos
autos a declaração emitida pela empresa terceirizada, relativa à prestação dos serviços de
transmissão up-link HD e segmento espacial, nos termos exigidos pela Recorrida, bem
como as Notas Fiscais emitidas pela terceirizada, em contraprestação do serviço executa-
do, e o seu respectivo termo de quitação.

Portanto, os Atestados de Capacidade Técnica, Anotação de Responsabilidade Técnica e
Certidão de Acervo Técnico referentes aos serviços prestados foram de inteira responsabi-
lidade da empresa LIVE NEWS e dos profissionais que executaram os serviços.

Em razão dos fatos expostos, é cabível afirmar que os documentos de Habilitação da em-
presa LIVE NEWS estão totalmente válidos e em conformidade com o requerido no Edi-
tal, visto que não há qualquer motivo ou fato que a desabone.

Ainda, para fins de comprovação do que ora se afirma veementemente, juntamos a esta
peça a certidão da própria ANATEL onde se demonstra expressamente não haver qual-
querirregularidade da Recorrida perante tal órgão, estando a autorização e licença desta
empresa regular para desempenhar a plena prestação de serviço ora licitado por esta Ad-
ministração.”(SIC)

Com relação a sua saúde financeira, a Recorrida apresenta os seguintes argumentos:

“Inicialmente, a título de esclarecimento, os documentos devem ser atualizados até a efe-
tiva data de apresentação e não até a data de abertura da sessão, pois se assim o fosse,
possivelmente os documentos das próximas concorrentes estariam, por sua maioria, ven-
cidos.
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Tal raciocínio é corroborado pelo fato da boa saúde financeira da empresa ser analisada
de forma automática pelo SICAF, conforme o Item 11.1.8. do presente Edital, não sendo
necessário a comprovação dos índices no dia da abertura da sessão. 

Contudo, caso ainda entender necessário, pode o Sr. Pregoeiro determinar que se realize a
diligência ao órgão competente, com o intuito de buscar o histórico de atualização perante
o SICAF.

Assim sendo, quando se realizou a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), estes foram superiores a 01 (um), atingindo as exi-
gências  da  qualificação  econômico-financeira  e  dispensando  as  exigências  do  Item
11.1.8.1  do  referido  Edital.

Também, importante salientar que no curso do processo licitatório, ainda em tempo hábil,
antes da entrega dos documentos de habilitação, o contrato social foi alterado, não tendo
influenciado ou causado qualquer irregularidade no pleito licitatório, haja vista que o Item
11.1.8 do Edital foi perfeitamente atendido.”(SIC)

Diante das alegações da Recorrente no que se refere aos equipamentos ofertados pela LIVE
NEWS TECNOLOGIA EIRELI, esta apresentou as seguintes justificativas:

“A câmera Sony PMX-EX3, diante do prospecto do fabricante e a foto do equipamento,
onde está escrito em letras garrafais XDCAM (documentos enviados para o e-mail da
cpl), realiza a captação da imagem com no padrão XDCAM, sendo compatível conforme
a exigência do item D 3.7 do Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.

Em relação a alegação da Recorrente de que se trata de uma câmera do tipo SxS e não é
uma câmera XDCAM, esta cometeu um equívoco, pois foi demonstrado que a câmera é
padrão  XDCAM.  

Ainda, se referindo ao modo como é realizada a gravação, a empresa Recorrida apresen-
tou em sua lista de equipamentos o Drive SxS modelo Sony SBAC-US30, Drive XD-
CAM PDW-U2 e notebook ou computador compatíveis entre si, capaz de gerar a mídia
física conforme as exigências do item D.3.7.3 do Termo de Referência, Anexo I.

Em relação ao item D.3.13 (Serviço de Captação de Imagens HD com câmera de TV por-
tátil e microlink), citamos a câmera Sony, modelo HXC-100, acoplada com o microlink
HD marca DEXIN, modelo DT-7101HE e o respectivo suporte, capaz de realizar o casa-
mento entre a câmera, microlink e por fim, a bateria, dando assim, a mobilidade necessá -
ria.

Ademais, o “casamento incomum” dos referidos equipamentos, foi realizado para manter
o padrão de imagens, ou seja, as imagens serão iguais às demais do sistema.

Nestes termos, fica cabalmente esclarecido que os referidos equipamentos são compatí-
veis com as exigências edilícias e ainda, conforme o item 6.5.5 do Edital, os equipamen-
tos apresentados tem a referência técnica mínima, que já foram aceitas pela Administra-
ção, podendo ser modificadas para equipamentos superiores, no intuito de atingir o mes-
mo objetivo.”(SIC)

Por fim, a Recorrida aborda em suas contrarrazões, as alegações apresentadas a respeito das
operadoras de satélites por ela utilizadas, conforme segue:

“Em relação às operadoras de satélites, informamos que o presente Edital, no Item 6.5.11,
exige apena a declaração de que as estações móveis de up-links que prestarão os serviços
objeto do Termo de Referência, Anexo I, estarão autorizadas a operar com os satélites
operados pela Star One e Hispamar.
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Com o único e exclusivo fim de se vincular e complementar a exigência do instrumento
convocatório, juntamos, na fase de Habilitação, as propostas comercias e declarações exi-
gidas apenas na análise das propostas.

Ao contrário do que a Recorrente quer se fazer entender, no que tange à realização dos
serviços referentes às “CAT’s” apresentadas na fase de Habilitação, os supracitados docu-
mentos não são essenciais a este certame e, conforme dito, foram juntados apenas com o
fim de complementação da declaração exigida no Edital, nos termos do item 6.5.11, ofe-
recida  na  fase  de  propostas.

Apenas no intuído de relembrar o que já foi dito no tópico “B”, REGULARIDADE PE-
RANTE A ANATEL, alguns serviços foram realizados de forma terceirizada e neste sen-
tido a operadora de satélite também estava incluso nesta terceirização quando necessá-
rio.”(SIC)

IV. DO PARECER DA ÁREA TÉCNICA

As questões  suscitadas  pelo  Licitante  CÂMERA  2  VIDEO FILMES LTDA EPP  por
serem eminentemente  técnicas,  foram submetidas  à  análise  e  manifestação  da  área  requisitante,  que
emitiu Parecer Técnico a respeito dos recursos interpostos, nos seguintes termos:

“Questionamento 1. Em atendimento ao item 11.1.5, como forma de comprovar a
capacidade  técnica  da  referida  empresa,  os  serviços  prestados  para  as  empresas
SOCIEDADE  GOIANA  DE  CULTURA  -  SISTEM.  CATÓLICO
TELECOMUNICAÇÕES  e  CROSS TV PUBLICIDADE  LTDA-EPP,  realizados  dias
26/05/2016  e  19/06/2016,  respectivamente,  precedem  à  autorização  concedida  pela
ANATEL,  que  só  autorizou  a  empresa  LIVE  NEWS  TECNOLOGIA  EIRELI-ME  a
explorar o Serviço Limitado Privado para prestação a terceiros em 20/06/2016.

Resposta: Improcedente

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo, é improcedente a pretensão da Recorrente, senão vejamos:

O  Edital,  no  subitem 11.1.5,  solicita  a  apresentação  de  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,
para os  “Serviços de up-links para transmissão de sinais de áudio e “Serviços de
produção  de  televisão  com  a  utilização  de  unidade
móvel”. 

Estão  sendo questionados os  atestados  emitidos pelas  empresas  Sociedade  Goiana  de
Cultura - Sistema Católico Telecomunicações e Cross TV Publicidade Ltda-EPP, com
serviços realizados nos dias 26/05/2016 e 19/06/2016, períodos anteriores a expedição de
autorização pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em 20/06/2016,
para exploração de Serviços Limitados Privados em âmbito nacional.

Sem entrar no mérito da validade ou não dos atestados questionados, cabe esclarecer que
a apresentação de um só Atestado de Capacidade Técnica válido é suficiente para
atender as exigências editalícias. 

A  Recorrida  apresentou  ainda  Atestados  emitidos  pela  Fundação  Padre  Anchieta,
compreendendo a execução de Serviços de produção de televisão com a utilização de
unidade móvel de televisão realizados em 11/11/2016, comprovado em diligência através
da NFS-e n° 4 – Prefeitura Municipal de Senador Canedo, emitida em 23/11/2016, e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, compreendendo, suscintamente, a execução
de serviços de Cobertura Televisiva ao vivo da Solenidade Externa de inauguração da TV
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Assembleia HDTV, com a utilização de Unidade Móvel de Produção Televisiva em Alta
Definição acoplada com Up-link Digital  Redundante (DVB-S2/MPEG-4),  comprovado
em diligência através da NFS-e n° 6 – Prefeitura Municipal de Senador Canedo, emitida
em  07/12/2016,  que  não  foram  contestados  pela  Recorrente  e  validados  pela  equipe
técnica de apoio ao pregoeiro.

Cabe informar ainda que a Recorrida apresentou, também, Anotação de Responsabilidade
Técnica  n°  1020160185727,  expedida  pelo  CREA-GO,  em  nome  do  Engenheiro
Sebastião Donaldo de Souza, CREA n° 71.846/D-SP, na prestação de serviços à empresa
Live News Tecnologia EIRELI – ME, onde demonstra a realização de serviços de locação
de  equipamentos,  montagem,  distribuição  e  operação  de  sistema  de  televisão  com
distribuição  de  sinal  de  áudio  e  vídeo  (1081i/SDI/HDMI)  em  modulação  digital
(MPEG/ISDB-T) por ocasião do evento artístico/musical denominado Show da Virada,
realizado no Estádio serra Dourada em Goiânia- GO, nos dias 31/10/2016 a 01/11/2016,
para  veiculação  na  programação  nacional  da  Rede  Globo  de  Televisão.  Porém,  não
anexou  aos  autos  o  Atestado  de  Capacidade  Técnica  emitido  pela  contratante  Globo
Comunicações e Participações S/A, conforme exigido no subitem 11.1.5 do Edital.

Questionamento 2. Serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo via satélite
executados  sem  o  devido  licenciamento  das  estações  pois  a  licença  apresentada  foi
emitida  em  15/09/2016,  e  os  trabalhos  realizados  para  a  empresa  DUNAS  RACE
PROMOÇÕES LTDA ocorreu no período de 03 a 10/09/2016, concluímos que a licitante
vencedora do certame não possui comprovação de capacidade técnica emitida pelo CREA
válida.

Resposta: Improcedente

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo, é improcedente a pretensão da Recorrente, senão vejamos:

A Recorrida está devidamente autorizada pela ANATEL a explorar o Serviço Limitado
Privado para prestação a terceiros desde 20 de junho de 2016. 

O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Dunas Race Promoções Ltda.,
emitido em 15 de setembro de 2016, devidamente acompanhado da Certidão de Acervo
Técnico  n°  1020160001950,  emitida  pelo  CREA-GO,  atesta  a  execução  de  serviços
compatíveis com os descritos nos subitens 11.1.5.1 e 11.1.5.2, do Edital, para “Serviços
de up-links para transmissão de sinais de áudio e “Serviços de produção de televisão com
a utilização de unidade móvel”, respectivamente, realizados no período de 03/09/2016 até
10/09/2016. Mais de 60 (sessenta)  dias após a autorização pela ANATEL para  que a
Recorrida  pudesse  legalmente  explorar  o  Serviço  Limitado  Privado  para  prestação  a
terceiros. 

Consta no Termo de Referência, Anexo I do Edital, no subitem E.6, da fundamentação
legal, que a Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997: Dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional no 8, de 1995.

À Anatel cabem os poderes de outorga, regulamentação e fiscalização sobre os serviços
de telecomunicações. Quaisquer irregularidades no uso dos serviços de telecomunicações,
cabe à ANATEL fiscalizar e reprimir.

Conforme consta no subitem Q.1, do Termo de Referência,  “A legislação do setor de
telecomunicações  estabelece  que  somente  empresas  com  concessão,  permissão  ou
autorização  emitida  pela  ANATEL  -  Agência  Nacional  de  Telecomunicações podem
explorar  serviços  de  telecomunicações  no  país.  A  legislação  prevê  também  que  a
prestadora  do  serviço  de  telecomunicações  poderá  contratar  com  terceiros  o
desenvolvimento  de  atividades  inerentes,  acessórias  ou  complementares  ao  serviço.
Entretanto, a prestadora será integralmente responsável pela exploração e execução do
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serviço perante o assinante usuário de telecomunicações”.

O Artigo 3°, do Anexo I à Resolução ANATEL n° 617, de 19 de junho de 2013, que
regulamenta o Serviço Limitado Privado, estabelece no “Art. 3º que “O SLP é um serviço
de telecomunicações, de interesse restrito, explorado em âmbito nacional e internacional,
no regime privado, destinado ao uso do próprio executante ou prestado a determinados
grupos de usuários, selecionados pela prestadora mediante critérios por ela estabelecidos,
e que abrange múltiplas aplicações, dentre elas comunicação de dados, de sinais de vídeo
e  áudio,  de  voz  e  de  texto,  bem como captação  e  transmissão  de  Dados  Científicos
relacionados à Exploração da Terra por Satélite, Auxílio à Meteorologia, Meteorologia
por Satélite, Operação Espacial e Pesquisa Espacial”.

O Art. 41, dessa mesma Resolução, estabelece que “No cumprimento de seus deveres, a
Autorizada poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:

I - empregar equipamentos e infraestruturas que não lhe pertençam; e,

II  -  contratar  com terceiros  o  desenvolvimento  de  atividades  inerentes,  acessórias  ou
complementares  à  execução  do  serviço,  bem  como  a  implementação  de  projetos
associados.

§ 1º Em qualquer caso, a Autorizada continuará sempre responsável perante a Agência.

§ 2º Serão regidas pelo direito comum as relações da Autorizada com os terceiros, que
não terão direitos frente à Agência.

Questionamento 3. Outro  questionamento  pertinente  seria,  qual  operadora  de
satélites foi utilizada para os serviços citados nas Certidões de Acervo Técnico, emitidas
pelo CREA-GO, uma vez que o documento da operadora HISPAMAR SATÉLITES, que
é  apenas  uma  Oferta  Comercial  assinada  pelo  representante  da  LIVE  NEWS
TECNOLOGIA EIRELI-ME, FELIPE PROPÍCIO DO VALLE CARNEIRO, tem data de
09/08/2016 e o documento de aprovação da empresa junto à EMBRATEL STAR ONE foi
emitido em 30/11/2016.

Resposta: Improcedente

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo, é improcedente a pretensão da Recorrente, senão vejamos:

O Termo de Referência, Anexo I do Edital, exige “Declaração de que a (s) estação (ões)
móvel (eis) de up-links que prestarão os serviços objeto deste Termo de Referência está
(ão) autorizada (s) a operar com os satélites operados pela Star One e pela Hispamar”,
conforme subitem  J.1.11 do Termo de Referência,  Anexo I do Edital.  Essa exigência
ocorre, pois são Concessionárias de Serviços de Satélites com as quais a EBC mantém
contratos firmados.

Portanto, para fins de qualificação técnica, o segmento espacial utilizado na prestação de
serviços a terceiros e objeto dos Atestados não estão atrelados às empresas Star One e
Hispamar. 

Questionamento 4. Documentação  apresentada  para comprovação  da boa saúde
financeira do licitante, em atendimento ao item 11.1.8, começando pelo Contrato Social
que foi apresentado no dia do pregão, 05/12/2016, junto à proposta de preços, ocasião em
que o capital social da empresa era de R$ 88.800,00 e não atenderia ao item citado acima.
No  entanto,  a  referida  empresa  fez  uma  alteração  contratual,  homologada  durante  o
período de habilitação do pregão, e sua comprovação ocorreu, no mínimo, em 09/12/2016
conforme autenticação e assinatura pela Junta Comercial do Estado de Goiás na referida
data, na qual o valor do capital foi alterado para R$ 330.000,00.

Resposta: Este questionamento será respondido pela CPL
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Justificativa: 

Trata-se de questão administrativa que foge da competência da área técnica.

Questionamento 5. Para o item D3.7, proposta cita a câmera Sony, modelo PMW-
EX3 como uma câmera XDCAM quando é sabidamente do tipo SxS, ou seja, não é uma
câmera XDCAM.

Resposta: Improcedente.

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo, é improcedente a pretensão da Recorrente, senão vejamos:

XDCAM é a série de produtos para gravação digital, introduzida pela fabricante Sony em
2003. Quatro linhas de produtos diferentes — o XDCAM SD, XDCAM HD, XDCAM
EX e XDCAM HD422 — diferem nos tipos de codificação utilizado, tipo de recipiente,
tamanho do quadro e em mídia de gravação.

SxS  conforme  alegado  pelo  Recorrente  é  o  tipo  de  mídia  utilizado  no  sistema  de
gravação.

A câmera PMW-EX3/Sony faz parte da linha XDCAM com gravação em estado sólido
com dois slots para mídia SxS. 

Questionamento 6. Para o item D.3.13, a proposta cita a câmera Sony,  modelo
HXC-100,  para  utilização  de  serviços  de  microlink,  que  é  incomum  esse  tipo  de
casamento (microlink e câmera de sistema), já que o principal objetivo da utilização de
um microlink é deixar a câmera sem conexão de nenhum tipo de cabo ou fio, para se
adquirir mobilidade para captação de imagens.

Resposta: Improcedente.

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo, é improcedente a pretensão da Recorrente, senão vejamos:

Conforme subitem J.1.12, do Termo de Referência,  Anexo I do Edital,  o conjunto de
equipamentos apresentados na proposta de preços é aceitos em vistoria técnica realizada
no momento de aceitação  da  proposta  apresentada  na licitação  serão  utilizados como
referência técnica mínima aceitável para a realização dos serviços nas diversas regiões do
Brasil, durante o período de vigência do contrato;

A Recorrida ao indicar a câmera modelo HXC-100/Sony quis demonstrar a compatibili-
dade da câmera que poderá ser utilizada quando esse serviço for demandado em conjunto
com os serviços de produção de televisão em alta definição, e caso seja demandado em
separado pode ser alterado o modelo e tipo do equipamento para o que melhor atender a
determinadas necessidades da EBC, desde que com o uso de equipamentos com caracte-
rísticas técnicas iguais ou superiores ao previamente aprovado.”(SIC)

V. DO JULGAMENTO DO RECURSO

Tendo  o  Pregoeiro  compromisso  com a  legalidade,  com a  correção  dos  atos  e  com os
princípios  da  Administração  Pública  que  regem  as  licitações,  passou  a  examinar  os  argumentos
despendidos pela Recorrente, pela Recorrida e principalmente pelo Parecer da área técnica da EBC.
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Inicialmente,  frisamos  que  a  Recorrente  CÂMERA  2  VÍDEO  FILMES  LTDA  EPP
manifestou a intenção de interpor recursos contra a decisão do Pregoeiro que classificou e habilitou a
empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI ME no certame.

O Pregoeiro, após análise dos argumentos apresentados nas razões, nas contrarrazões e em
consonância com os posicionamentos da equipe técnica da área requisitante da EBC, que numerou de 1 a
6 os questionamentos apresentados nas razões recursais, conforme já transcrito nesse julgamento, endossa
o posicionamento da área técnica o qual propõe a rejeição das razões apresentadas nos questionamentos
de 01 a 03, 05 e 06 da Recorrente, por entender que estes versam eminentemente sobre mérito técnico e
não correspondem com os documentos de proposta e habilitação apresentados pela Recorrida, posto que
atenderam na integralidade as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Com  referência  às  razões  apresentadas  pela  Recorrente  e  consubstanciadas  no
questionamento 04 do Parecer Técnico na área requisitante, com respaldo no regramento estabelecido no
instrumento convocatório, precisamente no subitem “11.1.8. Comprovação da boa situação financeira do
Licitante,  aferida  com  base  nos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez
Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF.”, o Pregoeiro também se
posiciona por negar provimento à pretensão recursal

 
Ressalta-se que foi verificado cuidadosamente, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, o SICAF

da Recorrida e constatou-se que seus índices contábeis encontravam-se dentro do estabelecido no Edital,
portanto  não  era  necessária  à  comprovação  destes  por  meio  de capital  social,  que no caso  em tela,
também atendeu ao exigido no instrumento convocatório.

Registra-se por fim, que o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fins de julgamento do recurso
foi ultrapassado, em virtude de terem sido realizadas novas vistas e análises aos procedimentos adotados
no certame licitatório.

 V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em obediência aos princípios da legalidade, da isonomia, da supremacia
do  interesse  público,  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade,  da  motivação  e  da  vinculação  ao
instrumento convocatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993 e no art. 4º do Decreto 3.555, de
2000,  e  após  análise  das  argumentações  trazidas  pela  Recorrente,  das  contrarrazões  da  Recorrida  e
principalmente pelo Parecer da Equipe Técnica da área requisitante da EBC, proponho o julgamento no
sentido  de  negar  provimento  às  razões  recursais  interpostas  pelo  Licitante  CÂMERA  2  VÍDEO
FILMES LTDA EPP, mantendo-se inalterada a classificação e habilitação da Recorrida LIVE NEWS
TECNOLOGIA  EIRELI  ME, por  não  subsistir  razões  para  reformulação  dos  julgamentos
anteriormente proferidos, como foi devidamente apreciado e rebatido na análise do recurso interposto.

É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior.

Em, 03 de fevereiro de 2017

PABLO RÉGIO DE SOUSA UCHÔA
Pregoeiro
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Processo nº:
EBC 003354/2015

Folha:

DESPACHO DECISÓRIO

Pregão Eletrônico nº 020/2016

Processo EBC nº 003354/2015

Foi recebido nesta Gerência Executiva de Administração e Logística, em ___/02/2017, para o
crivo de apreciação, em conformidade com o teor do artigo 109, Parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/1993,
combinado com o inciso III, do artigo 7º, do Decreto nº 3.555/2000, a manifestação do Pregoeiro sobre os
recursos interpostos pela CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA EPP.

A licitação de que trata o pedido em questão refere-se à contratação de empresa especializada
para  prestação  de serviços  de  produção  de  televisão  e de  transmissão  de  sinal  de  televisão  por
satélite, na modalidade digital, em Banda C.

O Pregoeiro posicionou-se no sentido de que seja negado provimento ao recurso interposto
pelo Licitante  CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA EPP, por não haver motivação que ampare as
razões recursais apresentadas, de acordo com a análise pormenorizada dos fatos, que se encontra acostada
nos autos do Processo nº 003354/2015, subsidiada em Parecer da Equipe Técnica da Área requisitante da
EBC, em virtude dos quesitos recorridos tratarem em sua maioria de mérito técnico.

Uma vez de acordo com as razões apresentadas pelo Pregoeiro, CONFIRMO o julgamento
do pedido,  dele conhecendo para,  no mérito,  negar provimento ao recurso interposto pelo Licitante
CÂMERA  2  VÍDEO FILMES LTDA EPP,  pelo  fato  de  o  Pregoeiro  ter  cumprido  fielmente  aos
requisitos estabelecidos no Edital do Pregão com total transparência dos atos praticados, adotando os
procedimentos  permitidos,  em  obediência  aos  princípios da  supremacia  do  interesse  público,  da
razoabilidade,  da  proporcionalidade e da obtenção da proposta  mais  vantajosa para  a Administração,
mantendo-se inalterados os julgamentos anteriormente proferidos.

Por todo o exposto e, no uso das atribuições delegadas pela Portaria-Presidente nº 433, de
01/07/2013, pela subdelegação de competência proferida por meio da Ordem de Serviço nº 205/2015, de
22/04/2015, e  com fundamento  no  art.  109,  §  4º,  da  Lei  nº  8.666/1993, HOMOLOGO  o Pregão
Eletrônico nº 020/2016 acima epigrafado ao Licitante LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI ME, que
ofertou proposta  com o valor  total  global  do Lote  de  R$ 2.564.796,00 (dois  milhões  quinhentos e
sessenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais).

Em oportuno, ressalto que de acordo com o informado pelo Pregoeiro, o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para fins de julgamento do recurso foi ultrapassado, em virtude de terem sido realizadas novas
vistas  e  análises  aos  procedimentos  adotados  no  certame  licitatório  objetivando a  incolumidade  dos
mesmos.

Remeta-se à divulgação do ato.

Brasília, _____ de fevereiro de 2017.

ROSANGÊLA SOARES RIBEIRO
Gerente Executiva de Administração e Logística 

Autoridade Superior da EBC
Por subdelegação de competência proferida por meio da

Ordem de Serviço nº 205/2015, de 22/04/2015.
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