
RECURSO  :  ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO  DA  EMPRESA  BRASIL  DE
TELECOMUNICAÇÃO S/A – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – CASA CIVIL

Pregão Eletrônico n.º 020/2016
Processo Administrativo n.º 003354/2015

Objeto:  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.

INTERTRADE  BRASIL,  TELECOMUNICAÇÕES,  MULTIMIDIA  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.621.577/0001-46,
com sede na Av. República do Líbano, 366, Ibirapuera,  São Paulo/SP,  CEP 04502-000,
com  endereço  eletrônico  alex@casablancaonline.com.br,  neste  ato  representada  por
seu sócio na  forma do contrato social,  Alex Roberto dos Santos Pimentel,  brasileiro,
empresário,  portador  da  cédula  de  identidade  R.G.  n.º  11.355.448-5  e  inscrito  no
CPF/MF sob o n.º 033.440.468-10, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de
Vossa Senhoria apresentar as suas RAZÕES RECURSAIS, o que faz com base no quanto
segue.  
A recorrente foi a segunda colocada na licitação em que a empresa Live News Tecnologia
EIRELI foi declarada vencedora.

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.)

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.

Perceptível  que  os  licitantes  engajados  no  procedimento  devem  ter  um  tratamento
adequado, em que não haja imprevisões de qualquer espécie, o que não ocorreu in casu,
posto que a vencedora foi claramente favorecida com a oportunidade de inserir em sua
proposta preços idênticos aos do edital,  bem como teve aprovada a proposta sem a
apresentação de documentos essenciais.

Esta é a primeira razão que impõe o acolhimento deste recurso para que a licitação
tenha  sequência  e  seja  convocada  a  segunda  colocada  para  habilitar-se.
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.
 
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.

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.

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.

A  proposta  da  recorrente  é  a  mais  vantajosa  para  a  Administração Pública  e  a  que
melhor atende o interesse público, tanto que atualmente a recorrente já presta outros
serviços à autoridade licitante.

O art. 37 da Constituição Federal cuida dos princípios imanentes à atividade estatal da
seguinte forma:

“Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao  seguinte:
(...)
XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e



alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com  cláusulas  que  estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei,  o  qual  somente  permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

Regulamentando o art. 37 da Constituição Federal, em 21 de julho de 1993, foi publicada
a Lei n.º 8.666, a qual, em seu art. 3º estipula o objetivo das licitações públicas, in verbis:
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir  a observância do princípio constitucional da
isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e  será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da vinculação ao instrumento convocatório,  do julgamento objetivo e
dos que lhe são correlatos.”
 
Nota-se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e eficiência,
o legislador  constitucional  originário  teve como destinatária  a  proteção do  interesse
público,  já  que  todas  as  contratações  realizadas  pelo  Estado  devem  ser  realizadas
mediante  as  melhores  condições  de  preço,  qualidade  e  eficiência.
À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito
positivado  através  da  Lei  n.º  8.666/93,  não  resta  qualquer  dúvida  de  que  a  Pessoa
Jurídica  de  Direito  Público  deverá  emprestar  legalidade,  moralidade,  eficiência  e
isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao
interesse público.

No entanto, em que pesem tais considerações, 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.
Ao  afrontar  a  Lei  n.º  8.666/93  a  autoridade  licitante  transgrediu  o  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE, que é a base do Estado Democrático de Direito e
garante que todos os conflitos serão resolvidos pela lei (art. 5º II, art. 37, caput ambos da
Constituição Federal), e que, sinteticamente, impõe que a Administração só pode fazer
aquilo que a lei autoriza (relação de subordinação com a lei).

Ainda que se admita que a Administração Pública seja dotada de discricionariedade em
sua atuação, tal prerrogativa não ampara o ato impugnado neste recurso, posto que a
atuação da autoridade licitante in casu se demonstrou arbitrária – e não discricionária -.
Importante estabelecer a diferença entre uma e outra, a saber: discricionariedade é a
liberdade para atuar, para agir dentro dos limites da lei, ao passo que arbitrariedade é a
atuação do administrador além (fora) dos limites da lei. Ato arbitrário é sempre ilegítimo
e inválido.

E não é só, ao dispensar tratamento diferenciado à vencedora,  a autoridade licitante
feriu também o PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, o qual impõe que o administrador deve
orientar-se  por  critérios  objetivos,  não  devendo  fazer  distinções  fundamentadas  em
critérios pessoais. Toda a atividade da Administração Pública deve ser praticada tendo
em vista a finalidade pública. Se não visar o bem público, ficará sujeita à invalidação, por
desvio de finalidade.



Destarte, não poderia a autoridade licitante privilegiar a vencedora em detrimento das
demais concorrentes. E tal infração caracterizou também e principalmente violação ao
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, pois impôs distinção entre as licitantes. 

Nesta esteira,  a  autoridade  licitante  violou,  ainda,  o  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL DA
MORALIDADE, pois o dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente,
mas  cumprir  substancialmente,  procurando  sempre  o  melhor  resultado  para  a
administração. Pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública, tem a ver
com  a  ética,  com  a  justiça,  a  honestidade,  a  conveniência  e  a  oportunidade.
Pelos mesmos motivos, a autoridade licitante infringiu o PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, que
exige  resultados  positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório  atendimento  das
necessidades  dos  administrados  (público),  o  qual  pode  ser  invocado  para  limitar  a
discricionariedade do Administrador, levando-o a escolher a melhor opção. Eficiência é a
obtenção  do  melhor  resultado  com  o  uso  racional  dos  meios.  
Ante o exposto, pede seja dado provimento a este recurso administrativo, para o fim de
desclassificar a empresa vencedora e dar sequência à licitação, convocando a segunda
colocada para habilitar-se.

Termos em que,
pede e aguarda deferimento.
São Paulo, 3 de janeiro de 2017.
INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMÍDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. 


