
Processo nº:
EBC 003354/2015

Folha:

 JULGAMENTO DE RECURSO Nº 004/2017
Pregão Eletrônico nº 020/2016
Processo EBC nº 003354/2015

Trata o presente do julgamento do Recurso interposto pelo Licitante INTERTRADE BRA-
SIL, TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao Pregão
Eletrônico acima epigrafado, que versa sobre a Contratação de empresa especializada e legalmente habili-
tada, para, sob demanda, prestar os Serviços de Produção de Televisão e de Transmissão de Sinal de Tele-
visão por Satélite, na Modalidade Digital, em Banda “C”, a partir de qualquer município do território na-
cional para recepção em meios próprios da EBC, emissoras de televisão e / ou agências de notícias de te -
levisão, 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 à ampla defesa e ao contraditório,  previstos no
Edital de licitação e na legislação pertinente.

II. DO PEDIDO DA RECORRENTE

O  Licitante  INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,  MULTIMIDIA  E
REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs seu recurso a fim de reformar a decisão do Pregoeiro quanto à
aceitação e habilitação da empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME, alegando em suma:

1- Do Preço:

“Ocorre,  entretanto,  que  erros  do Senhor  Pregoeiro  prejudicaram a disputa  e  viciaram o
certame,  além  disto,  há  inconsistências  nos  documentos  de  habilitação  da  vencedora,
conforme passa a expor.

Como se verifica da ata do certame, iniciados os trabalhos, mais precisamente às 9h38, o
Senhor Pregoeiro alertou os licitantes de que os preços ofertados para cada item deveriam
estar abaixo do edital.

Tal situação prejudicou a disputa, desestabilizando a concorrência e deixando as licitantes em
situação de absoluta desvantagem frente à vencedora, pois, como se verifica da composição
de preços apresentada na proposta vencedora, alguns valores estão idênticos aos do edital.

O edital não traz em seu bojo tal previsão (preços individualizados abaixo do valor do edital),
pelo contrário, logo no preâmbulo consta expressamente “Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL DO LOTE”.

Deste modo, não poderia o Senhor 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”.Neste diapasão, importante ressaltar que para buscar a contratação mais
vantajosa  ao  interesse  público,  torna-se necessária  a  segurança  atribuída aos habilitantes,
vinculando-os  ao  edital  e  este  ao  processo  que  o  antecedeu,  conforme  o  princípio  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório.
Esta  norma-princípio  encontra-se  disposta  no  art.  41,  caput,  da  citada  Lei:
"Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada." (g.n.)
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Diz-se  por  isso  que  o edital  torna-se lei  entre  as  partes,  e  este,  por  sua  vez,  somente  é
publicado  após  o  devido  processo  administrativo  que  o  justifica  e  o  autoriza.  
Deste modo, a regra que se impõe é que a realização da licitação deve ser precedida de um
processo administrativo que a justifique e a autorize,  somente após deve ser publicado o
edital, que não poderá sofrer alterações após a publicação, salvo se assim exigir o interesse
público. Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao
primado da segurança jurídica.

Diante disso, evidente que o descumprimento do quanto previsto no edital acarreta tanto para
a Administração, quanto ao licitante, a frustração da própria razão de ser da licitação.

Destarte, caso isso venha a acontecer, para a Administração Pública corresponde à violação
dos  princípios  que  direcionam  a  atividade  administrativa,  tais  como o  da  legalidade,  da
moralidade  e  da  isonomia  e,  para  o  concorrente,  o  descumprimento  significa  uma
penalização.”(SIC)

2- Da Declaração de Elaboração Independente de Proposta

“A segunda razão reside no fato de que a vencedora não apresentou o Anexo IV do edital,
qual  seja,  declaração de elaboração independente de proposta,  nos termos do disposto na
Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009.

Conforme prevê o item 6.5 combinado com o subitem 6.5.3 do edital, a apresentação da
mencionada declaração é obrigatória, deve ser efetivada no momento da proposta de preços,
e  não  é  opcional,  no  entanto,  referido  documento  não  foi  apresentado  pela  vencedora
tempestivamente, razão pela qual deveria ter sido declarada inabilitada em respeito à previsão
do item 6.9 do instrumento convocatório.

No  entanto,  assim não  ocorreu,  e  ela  foi  claramente  favorecida  em total  detrimento  das
demais licitantes.”(SIC)

3- Do Atestado de Capacidade Técnica

“Mais uma infração ao instrumento convocatório aceita pelo Senhor Pregoeiro, distanciando-
se  da  previsão  editalícia  e  ferindo  o  art.  41  da  Lei  8666/93.
Não bastasse isso, a documentação apresentada pela vencedora infringiu também o subitem
11.1.5, que impõe a obrigatoriedade de apresentação de atestados de capacidade técnica com
a  especificação  completa  dos  serviços.
Analisando  os  atestados  de  capacidade  técnica  e  as  certidões  de  acervo  técnico  (CAT)
apresentados pela vencedora, constata-se que todas as CATs 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
estava impedida de prestar os serviços. Situação, no mínimo, curiosa.”(SIC)

4- Da Diligência

“Mas  não  é  só!  O  Senhor  Pregoeiro,  também  infringindo  frontalmente  o  instrumento
convocatório, concedeu à vencedora prazo para complementação de documentos essenciais à
classificação de sua proposta.

Depreende-se da ata do pregão que em 22.12.2016, às 16:04:15, a equipe técnica de apoio ao
Senhor  Pregoeiro  solicitou  da  vencedora  a  apresentação  das  notas  fiscais  e  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, com a finalidade
de  complementar  a  instrução  processual.
Para apresentação de ditos documentos o Senhor Pregoeiro concedeu o prazo até às 10h do
dia 23.12.2016. Contudo, a vencedora pediu a prorrogação de tal prazo para as 16h do dia
23.12.2016, que foi deferido pelo Senhor Pregoeiro, sem qualquer fundamentação legal.
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Às 16:35:21 do dia 23.12.2016 a vencedora  informou que não dispunha dos documentos
porque não conseguiu contato com seus clientes para obter as notas fiscais e os contratos,
motivo pelo qual requereu nova prorrogação para apresentação dos documentos para o dia
28.12.2016,  prazo  novamente  deferido  pelo  Senhor  Pregoeiro.
Não é possível para a recorrente se conformar com tais prorrogações de prazo pelo simples
fato de que se tratam de documentos essenciais que já deveriam ser entregues juntamente
com  toda  a  documentação  de  habilitação,  justamente  pelo  fato  de  demonstrarem  a  sua
capacidade  técnica  para  atendimento  das  exigências  editalícias.
O fato da solicitação da equipe técnica ter ocorrido em 22.12.2016, próximo às festividades
de final de ano, em nada deveria prejudicar a apresentação de documentos essenciais, já que
por se tratarem de notas fiscais e contratos já deveriam estar na posse da vencedora desde as
respectivas emissões.
 
Evidente, portanto, o privilégio concedido à empresa vencedora em detrimento de todas as
demais concorrentes, pois a empresa vencedora não possui capacidade técnica para atender as
exigências editalícias, razão pela qual não poderia ter sido declarada vencedora, o que, de
plano,  impõe  o  provimento  deste  recurso,  com a  finalidade  de  desclassificar  a  proposta
daquela empresa.”(SIC)

III. DAS CONTRARRAZÕES:

A  Recorrida LIVE  NEWS  TECNOLOGIA  EIRELI-ME contrarrazoou  o  recurso
interposto  pelo  Licitante INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,  MULTIMIDIA  E
REPRESENTAÇÕES LTDA valendo-se do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, rebatendo as
alegações da Recorrente com os apontamentos resumidos a seguir:

1 - Do Preço:

“10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á ven-
cedor 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 pro-
posta que deve ser enviada pela licitante vencedora após a fase de lances, exigindo certa for-
ma 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 lan-
ces, visto que o Edital é claro quanto ao que se procura como melhor oferta para a Adminis-
tração.

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 prin-
cípio 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.
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Tal fato se dá, pois, o Edital faz lei entre as partes participantes da licitação. Desta feita, pre-
sume-se que aquele que escolhe participar e concorrer no certame licitatório conhece as nor-
mas impostas pelo instrumento convocatório, devendo se ater ao mesmo.

A despeito do que alega a Recorrente, a empresa LIVE NEWS em momento algum foi favo-
recida 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 desconsidera-
ção.

No mais, na fase de lances, a qual antecedeu a fase de envio das propostas, a empresa Recor-
rida 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 Su-
bitem 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 retifi -
cados 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 ven-
cedor 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 pode-
rão ser retificados pelo Licitante, após solicitação ou com o consentimento do Pregoeiro, des-
de que nenhum dos preços finais ofertados para cada um dos itens que compõem o grupo so-
fra acréscimo. (Grifo nosso).

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

2 - Da Declaração de Elaboração Independente de Proposta

“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 con-
sequentemente, não teríamos passado para a fase seguinte, de habilitação da licitante vence-
dora, 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 con-
seguinte, da própria Administração Pública.

Todavia, para fins de comprovação da equivocidade da alegação feita pela Recorrente, volte-
mos 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).
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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 de-
claração de elaboração independente de proposta em documento à parte.

Portanto, novamente não se pode admitir a procedência da argumentação feita pela Recorren-
te, visto que a licitante vencedora cumpriu todos as exigências do instrumento convocatório,
não havendo que se falar, assim, de tratamento diferenciado.”(SIC)

3- Do Atestado 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 ju-
rídica 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 satis-
fatória, 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 este-
ja 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 prejudicari-
am 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 compro-
batórios do vínculo entre a Recorrida e os profissionais Sebastião Donaldo de Souza e Lean-
dro  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 Goi-
ás;

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
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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 contrata-
dos.

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 veja-
mos:

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 ju-
rídica 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), se-
não 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 con-
junto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional, compatíveis com suas
competências e registradas no CREA por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica.

[...]

Ademais, após o devido registro das ART’s, foram acertadamente e inquestionavelmente de-
feridas as CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO – “CAT’s”, referentes aos serviços relati-
vos 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 Goi-
ás, 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 habi-
litação,  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 Sou-
za, relativos aos serviços de Radiodifusão prestados à empresa AGÊNCIA BRASIL CEN-
TRAL, estando o cito profissional devidamente vinculado à empresa LIVE NEWS, observan-
do 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.
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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 docu-
mentação, 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, 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 Reso-
lução 1025/09 do CONFEA e, à luz dos fatos demonstrados acima, comprova-se que a em-
presa 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 profissi -
onal 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 em-
presas, 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, no-
vamente, 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 devi-
do respaldo da veracidade dos documentos em comento, só podendo ser invalidados ou des-
considerados 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 execu-
ção de serviço de radiodifusão e tão pouco a “CAT” do profissional Leandro Paes, com certi-
dão 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, Trans-
missão de UP-LINK Digital Banda C (MPEG-4/DVBS2) e Produção HD de alta complexida-
de.

Concluindo, conforme a própria Recorrente afirma, seria improvável que a empresa Recorri-
da cometesse alguma irregularidade perante a ANATEL, haja vista a presente CERTIDÃO
DE REGULARIDADE PERANTE A ANATEL, oportunamente juntada aos autos.”(SIC)

4 – Dos Prazos concedidos pelo Pregoeiro

“Aos olhos da Recorrente, tais prazos não poderiam ser concedidos, visto se tratar de docu-
mentos essenciais à classificação da proposta, e, portanto, já deveriam ser entregues junta-
mente 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
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notas fiscais, caso já tenham sido faturados, ou cópias dos contratos, caso não tenham sido fa-
turados...

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 Goia-
na de Cultura, Fundação Padre Anchieta, Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, e Du-
nas Race Promoções Ltda.

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

Contudo, igualmente não há veracidade nos devaneios da Recorrente, conforme demonstrare-
mos 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 míni-
ma, imprescindível para fins de aceitação e aprovação da empresa vencedora da fase de lan-
ces, 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 No-
tas 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 docu-
mento 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 licita-
ção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do proces-
so, 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 apresen-
tação 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, estabe-
lecidos 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.”(SIC)
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IV. DO PARECER DA ÁREA TÉCNICA

As  questões  suscitadas  pelo  Licitante  INTERTRADE  BRASIL,
TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 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.  Que  a  disputa  foi  prejudicada  pois  iniciados  os  trabalhos,  mais
precisamente às 9h38, o Senhor Pregoeiro alertou os licitantes de que os preços ofertados
para cada item deveriam estar abaixo do edital, e como se verifica da composição de preços
apresentada na proposta vencedora, alguns valores estão idênticos aos do edital.

Resposta: Este questionamento será respondido pela CPL

Justificativa: 

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

Questionamento 2.  Não apresentação  do Anexo IV do edital,  qual  seja,  declaração  de
elaboração  independente  de  proposta,  nos  termos  do  disposto  na  Instrução  Normativa
MPOG/SLTI no 2, de 16/09/2009.

Resposta: Este questionamento será respondido pela CPL.

Justificativa: 

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

Questionamento  3.  Documentação  apresentada  infringiu  o  subitem 11.1.5,  que  impõe a
obrigatoriedade  de  apresentação  de  atestados  de  capacidade  técnica  com a  especificação
completa  dos  serviços.  Analisando  os  atestados  de  capacidade  técnica  e  as  certidões  de
acervo  técnico  (CAT)  apresentados  pela  vencedora,  constata-se  que  todas  as  CATs  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 estava impedida de prestar  os serviços.  Situação,  no
mínimo, curiosa.

Resposta: Improcedente

Justificativa: 

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

Cabe esclarecer  que  a apresentação  de  um só Atestado  de  Capacidade  Técnica  válido  é
suficiente para atender as exigências editalícias.

A Recorrida foi autorizada a explorar o Serviço Limitado Privado para prestação a terceiros
em 20/06/2016.

A Sociedade  Goiana  de  Cultura,  por  intermédio  do  Sistema  Católico  Telecomunicações,
declara  a  execução  de  serviços  em  26/05/2016,  anterior  a  autorização  expedida  pela
ANATEL, autorizando a Recorrida a explorar os Serviços Limitados Privados;

A  Cross  TV  Publicidade  Ltda.  –  EPP  declara  que  os  serviços  foram  realizados  no  dia
19/06/2016, também anterior a autorização expedida pela ANATEL autorizando a Recorrida
a explorar os Serviços Limitados Privados;

A Dunas  Race  Promoções  Ltda.  declara  que  os  serviços  ocorreram no período  de  03  a
10/09/2016,  posterior  a  emissão  da  autorização  expedida  pela  ANATEL  autorizando  a
Recorrida a explorar os Serviços Limitados Privados;
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O  Atestado  de  Capacidade  Técnica  expedido  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 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 através da NFS-e n° 6 – Prefeitura Municipal
de Senador Canedo, emitida em 07/12/2016,  posterior a emissão da autorização expedida
pela ANATEL autorizando a Recorrida a explorar os Serviços Limitados Privados;

A Fundação Padre Anchieta emitiu atestado declarando a execução de serviços por meio da
locação  de  equipamentos  para  captação  conjugada  de  áudio  e  vídeo  montados  em uma
Unidade Móvel de Produção Televisiva de Alta Definição com ...,  acoplada com Up-link
Digital  redundante  (DVB-S2/MPEG-4),  realizados  em  11/11/2016,  comprovado  em
diligência através  da NFS-e n° 4 – Prefeitura Municipal  de Senador Canedo, emitida em
23/11/2016,  posterior  a  emissão  da  autorização  expedida  pela  ANATEL  autorizando  a
Recorrida a explorar os Serviços Limitados Privados;

Portanto, são três atestados declarando a execução de serviços posteriores a emissão pela
ANATEL de autorização para que a Recorrida explore os Serviços Limitados Privados;

Questionamento 4.  Concessão  de  prazo  para  apresentação  documentos  essenciais  à
classificação de sua proposta, 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, com a finalidade de complementar a instrução processual. O pedido ocorreu
no dia 22/12/2016,  às  16:04:15,  e  após  pedido de prorrogação  foi  concedido  prazo  para
apresentação  de  tais  documentos  até  o  dia  até  às  10h  do  dia  23.12.2016.  Contudo,  a
vencedora pediu a prorrogação de tal prazo para as 16h do dia 23.12.2016, que foi deferido
pelo Senhor Pregoeiro, sem qualquer fundamentação legal.

Resposta: Improcedente

Justificativa: 

Diante do exposto abaixo e podendo ainda ser complementado pela CPL, é improcedente a
pretensão da Recorrente, senão vejamos:

Primeiramente cabe uma correção: Os documentos diligenciados foram encaminhados a CPL
no dia 28/12/2016, e não no dia 23/12/2016 conforme mencionado.

Conforme  Acórdão  1170/2013  –  Plenário,  TC  007.501/2013-7,  relatora  a  Ministra  Ana
Arraes,  de  15  de  maio de  2013,  é  indevida  a  desclassificação  de licitantes  em razão  da
ausência de informações na proposta que possam ser suprimidas pela diligência prevista no
art. 43, § 3°, da Lei de Licitações.

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 propôs ao Sr Pregoeiro que solicitasse cópias de notas fiscais, caso já tenham sido
faturados, ou cópias dos contratos, caso não tenham sido faturados, 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, Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, e Dunas Race Promoções Ltda.

O Edital não estabelece prazo para o envio desses documentos.

Diante do período do ano em que foi realizado a licitação, a equipe técnica entende que os
prazos  concedidos  foram  coerentes,  pois  trata-se  da  apresentação  de  documentos  não
previstos claramente no Edital, mas que foram requisitados para complementar a instrução
processual.
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V. DO JULGAMENTO DO RECURSO

Tendo o Pregoeiro o 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.

Importa  frisar  que  a  Recorrente  INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,
MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA manifestou a intenção de interpor recursos contra as
decisões do Pregoeiro que aceitou e habilitou a empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI ME.

Em consonância com os posicionamentos da equipe técnica da área requisitante da EBC e
com as  manifestações  contidas  nas  contrarrazões  referentes  ao  item  03  do recurso  apresentado pela
Recorrente, considerando que este versa a respeito de aspectos eminentemente técnicos, posicionamo-nos
no sentido de  propor  a  rejeição das  razões  ali  apresentadas  visto que  os  documentos  de proposta  e
habilitação atenderam na integralidade as exigências técnicas estabelecidas.

Como  informação  adicional  ao  posicionamento  da  equipe  técnica,  registramos  que  a
comprovação do vínculo empregatício dos profissionais cujas CAT's - Certidões de Acervos Técnicos
foram utilizadas como qualificação técnica no certame, se encontram acostadas aos autos às fls. 881/883,
além disso, ressalta-se que sua Autorização da Anatel para funcionamento de estações de Up-links em
Banda C encontra-se às fls. 870 do processo. 

Com relação  aos  itens  01 e  02 das  razões  apresentadas  pela  Recorrente  ressaltamos  os
seguintes pontos: 

1) o instrumento convocatório é claro quando diz que o julgamento do Pregão será pelo
Menor Preço Total Global do Lote e que nenhum dos itens poderá ser ofertado valores acima do estimado
no Edital, 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.

10.1.3. Examinadas as referidas planilhas, caberá ao Pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta, observados os se-
guintes requisitos:

10.1.3.1. Conformidade com as especificações do objeto;

10.1.3.2. Compatibilidade dos preços unitários e totais ofertados
em relação aos estimados.

10.2. Serão desclassificadas as propostas dos Licitantes que:

10.4.8. apresentarem preços com valores  unitários e  total  superiores
aos limites estabelecidos no Encarte A do Termo de Referência, Anexo
I deste  Edital  ou  com  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim
considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrado  sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.” (S.I.C)

Portanto, a interpretação a respeito de somente haver possibilidade de aceitação de valores
abaixo  do  estimado  no  Edital  não  interferiu  na  disputa,  haja  vista  que  teve  o  condão  de  abrir  a
concorrência entre os participantes do certame, fato comprovado, posto que estes efetuaram mais de cem
rodadas de lances durante a concorrência, conforme  se pode depreender na Ata do certame.
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2) Na alínea “b” das declarações da Proposta para cotação de preços, o licitante declarou que
a elaborou de forma independente e de acordo com os termos da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02
de  16/09/2009  e  ainda  trouxe  no  bojo  das  declarações  de  habilitação  a  Declaração  de  Elaboração
Independente de Proposta com todo o disposto no modelo constante no Anexo IV do Edital. Portanto, as
alegações  trazidas pelo Recorrente no sentido de desfazer os atos praticados pelo Pregoeiro não são
condizentes. 

Quanto ao item 04 das razões da Recorrente, o Pregoeiro referenda o disposto no parecer da
área técnica da EBC, além do que acrescenta que o prazo concedido a Recorrida para atendimento das
diligências, não causou nenhum prejuízo à legalidade dos atos praticados, muito pelo contrário, o mesmo
se calcou em permissivos legais que se compatibilizam com a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública.

Vê-se claramente, após uma leitura da Ata da Sessão Pública do certame e reanálise das
documentações  da  Recorrida,  que  a  Recorrente  tenta  reverter  o  julgamento  anteriormente  proferido
utilizando-se de argumentos infundados e ardilosos, uma vez que o tratamento dado à Recorrida, por
meio  de  diligências,  para  fins  de  instrução  processual,  também  seria  adotado  com  qualquer  outro
participante da licitação.

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.

Nesse sentido, solicita-se a submissão do recurso ao julgamento da Autoridade Superior com
a  proposta  de  que  seja  negado  provimento  ao  recurso interposto  pelo  Licitante  INTERTRADE
BRASIL, TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA por não haver
razões  para  reformulação  do  julgamento  feito  pelo  Pregoeiro,  que  cumpriu  fielmente  as  regras
previamente estabelecidas no Edital do Pregão.

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, após a análise das argumentações trazidas pela Recorrente, das contrarrazões da Recorrida e pelo
Parecer da Equipe Técnica da Área Requisitante da EBC, proponho o julgamento no sentido de  negar
provimento ao recurso interposto pelo Licitante INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICAÇÕES,
MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA,  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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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  empresa  INTERTRADE  BRASIL,
TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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,  subsidiado pela análise das razões, das contrarrazões e pelo Parecer da
Equipe Técnica da Área Requisitante da EBC, posicionou-se no sentido de que seja negado provimento
ao  recurso  interposto  pelo  Licitante  INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,
MULTIMIDIA  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA, por  não  haver  motivação  que  ampare  as  razões
recursais apresentadas.

Diante disso,  considerando as razões apresentadas pelo Pregoeiro,  CONFIRMO o
julgamento do pedido, dele conhecendo para, no mérito,  negar provimento ao recurso interposto pelo
Licitante  INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,  MULTIMIDIA  E
REPRESENTAÇÕES  LTDA,  pelo  fato  do  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 2016.

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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