
 

 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Pregão Eletrônico Nº 07/2020 
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para execução de 
serviços para eventos e similares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina – CAU/SC e órgãos participantes, incluindo a locação e aquisição 
de materiais necessários, conforme demanda. 

 

Análise de recurso administrativo interposto pela empresa EXO COMPANY 
PARTICIPAÇOES LTDA - EPP (CNPJ: 21.061.770/0001-14). 

 

Dos Fatos 

No dia 17 de agosto de 2020 ocorreu a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 07/2020 

(Proc. adm. 015/2020) com vistas a contratação de empresa especializada para execução de 

serviços para eventos e similares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

– CAU/SC e órgãos participantes. 

A licitação está dividida em 08 grupos. Realiza-se neste documento a exposição dos fatos 

e análise de recurso referente ao Grupo 05 – ALIMENTAÇÃO (Interior). 

Finda a etapa de lances, o sistema apresentava a seguinte classificação para o Grupo 

05: 1ª Colocada empresa SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 

LTDA (CNPJ 35.436.093/0001-86); 2ª Colocada empresa OKALANGO EVENTOS EIRELI 

(CNPJ 32.626.778/0001-05); 3ª Colocada empresa EXO COMPANY PARTICIPACOES (CNPJ 

21.061.770/0001-14); 4ª Colocada empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI (CNPJ 

11.200.051/0001-83). 

As licitantes primeira e segunda colocadas enviaram proposta atualizada de acordo com 

o Termo de Referência e, portanto, tiveram suas aceitabilidades feitas no sistema. No entanto, 

posteriormente na fase de habilitação, ambas foram inabilitadas por não apresentarem 

qualificação técnica (item 9.11 do Edital). 



 

 
 

Seguiu-se convocação das licitantes, uma a uma, fornecendo o prazo legal e previsto em 

edital para negociação e envio de propostas. A licitante terceira colocada não anexou proposta 

atualizada ao sistema, sendo, portanto, desclassificada. 

A licitante quarta colocada enviou proposta atualizada de acordo com o Termo de 

Referência, sendo aceita no sistema, e apresentou todos os documentos de habilitação de 

acordo com o Edital, sendo, portanto, declarada habilitada para o Grupo 05 e, por conseguinte, 

vencedora para este grupo. 

Foi concedido prazo para que qualquer licitante manifestasse a intenção de recorrer, de 

forma motivada, em obediência ao disposto no art. 44. do decreto regulamentador do pregão 

eletrônico (Decreto Nº 10.024/2019) e, ainda, à previsão editalícia (item 11.1.).  

Tempestivamente, a licitante EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA - EPP (CNPJ: 

21.061.770/0001-14) manifestou interesse na interposição de recurso, o qual teve o juízo de 

admissibilidade analisado e aceito por esta pregoeira. 

Também dentro do prazo, a licitante EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA – EPP 

apresentou peça recursal, a qual será analisada neste documento.  

Da Análise 

Diante dos fatos, submetem-se as alegações da recorrente à análise desta pregoeira, de 

acordo com atribuição conferida pelo decreto regulamentador do Pregão Eletrônico (inciso 

VII do art. 17 do Decreto Nº 10.024/2019). 

Primeiramente cabe destacar que a convocação para envio da proposta atualizada está 

de acordo com a legislação mais atual acerca do Pregão Eletrônico, qual seja o supracitado 

Decreto Nº 10.024/2019: 

Art. 19.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica:  
(...) 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 
documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os 
documentos complementares; 
(...) 
Art. 38.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o 
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no 
edital. 
§ 1º  A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 



 

 
 

§ 2º  O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 
duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
(Grifo nosso) 

Corroborando a legislação, esta autarquia corretamente previu tal procedimento em seu 

instrumento convocatório:  

7.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 
8.2. A proposta atualizada deverá ser encaminhada pelo licitante 
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance 
vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do 
lance vencedor. 
(Grifo nosso) 

Cabe destacar que a impetrante obteve não só o prazo da convocação para envio da 

proposta atualizada (02 horas), mas também o tempo da negociação para se manifestar via 

chat, conforme registrado na ata da sessão (fl. 95)1: 

                                                        
1 http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/25598/Ata-da-sessao.pdf 



 

 
 

 

Ou seja, o prazo para manifestação e envio de proposta se deu desde a convocação para 

negociação às 10:09 horas até o encerramento do prazo, às 12:52 horas, somando um período 

completo para que a recorrente apresentasse à pregoeira uma resposta, sem que o tenha feito, 

o que acarretou, além de sua desclassificação, atraso no certame e prolongamento da sessão. 

Ademais, acerca da alegação da impetrante de que “fica impossível de prever quando o 

pregoeiro chamaria a seguinte colocada convocando a proposta a atualizada conforme lance.”, 

demonstra-se, novamente, que esta pregoeira informou todos os atos (desclassificações, 

inabilitações e chamamentos) via chat, destacando a cada desclassificação/inabilitação que a 

próxima licitante seria chamada, ainda que no dia seguinte: 



 

 
 

 

 

Conforme pode ser verificado nas comunicações feitas via chat, esta pregoeira ainda 

adota as devidas precauções para que os prazos de convocação (02 horas) não corram fora 

de horário comercial - o que poderia acarretar em não visualização da empresa e perda da 

oportunidade de envio de proposta –, deixando para requisitar as licitantes apenas na data 

seguinte e informando esta decisão via sistema. 
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Ou seja, em uma simples leitura da ata da sessão é possível verificar que a empresa foi 

chamada por diversas vezes – inclusive em dias diferentes -, via chat, conforme bem previa o 

edital, o que derruba, inclusive, quaisquer argumentos da peça recursal sobre problemas com 

conexão de internet ou surpresa quanto ao momento de convocação.   

                                                        
2 Print screen retirado diretamente do Sistema Comprasnet, onde a ata da sessão pode ser conferida na 
íntegra (o arquivo pdf gerado pelo Comprasnet insere símbolos no texto não permitindo sua visualização – a 
equipe responsável pelo sistema já trabalha nesta melhoria) 



 

 
 

Está, por conseguinte, demonstrada toda a cautela e esforços desta pregoeira em 

convocar e aguardar manifestação da impetrante, o que não aconteceu no chamamento 

referente ao Grupo 05, ainda que esta pregoeira tenha avisado no dia anterior (19/05) que 

realizaria o chamamento no dia imediatamente seguinte (20/05). 

Nesta esteira, é sabido que não pode a Administração Pública arcar com problemas de 

gestão das empresas, tampouco atrasar suas atividades de modo a prejudicar o interesse 

público por conta de ineficiência da atividade privada. 

Já demonstrado infundado o argumento da requerente sobre não saber quando seria 

convocada, dá-se continuidade a análise das alegações em que esta intenta justificar o não 

envio da sua proposta atualizada, motivo ensejador de sua desclassificação. 

A impetrante fundamenta seu argumento de não ter conhecimento prévio sobre sua 

convocação por não possui acesso às classificações. É verdade que a tela do pregoeiro difere 

da tela do fornecedor, todavia o próprio manual do Pregão Eletrônico para fornecedores, 

disponibilizado pelo Comprasnet3, traz indicação de que ambos tem acesso a esta informação: 

Após a fase de lances, o sistema disponibilizará para pregoeiros e 
licitantes, a identificação de todos os fornecedores participantes (CNPJ e 
Razão Social), bem como a classificação – melhor lance por item. (Item 
10, fl. 63) 
(Grifo nosso) 

Logo, ou a impetrante não soube localizar a informação ou está com problemas 

relacionados a visualização do site, ambos fora da alçada de competência desta pregoeira, a 

qual lhe cabe processar e julgar a sessão e não detalhar visualizações do sistema que são de 

própria responsabilidade das licitantes. 

Ainda neste tema, cita-se item do edital que foi reiteradamente reforçado via chat para 

ciência de todos os participantes – que já deveriam a ter, haja vista que a concordância com os 

termos do edital é condição para participação no certame – com indicação expressa da 

responsabilidade da licitante no acompanhamento dos atos do pregão via chat: 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

                                                        
3 https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-pregao/manual_pregao-
eletronico-fornecedor.pdf 



 

 
 

(Grifo nosso) 

A impetrante ainda alega que a pregoeira não informou via sistema as datas de reabertura 

da sessão, informando que “Houve o recebimento do aviso de suspensão, e-mail esse enviado 

automaticamente, porém o pregoeiro não reagendou a reabertura do pregão!” e “O pregão foi 

suspenso e reaberto, mas nos avisos não estavam as datas e horários dos eventos de 

reabertura impossibilitando o acompanhamento das licitantes”. 

Novamente infundadas as afirmações, podendo ser facilmente derrotadas por mera 

leitura da ata da sessão, em “Eventos do Pregão” (fl. 98)4: 

 

Destaca-se o termo “Eventos do Pregão” pois confirma que não se trata de aviso via chat, 

mas sim de eventos registrados no próprio sistema. Ou seja, além de todos os avisos de 

reabertura feitos via chat, esta pregoeira realizou também o agendamento de reabertura da 

sessão via campo próprio no sistema - informando data e horário – que, automaticamente, 

registrou tudo também em ata.  

Ainda sobre esta alegação, a afirmação de que “não houve o envio automático do e-mail 

aos fornecedores”, recomenda-se que a empresa verifique junto ao Ministério da Economia o 

porquê do ocorrido, tendo em vista que, conforme supra demonstrado, a pregoeira executou o 

procedimento corretamente no sistema em todas as suspensões de sessão, não sendo o envio 

de e-mails atribuição da pregoeira. 

 Por fim, rebate-se o argumento da recursante de que “o pregoeiro interessado na 

contratação da empresa com melhor proposta para a administração, poderia e deveria fazer 

                                                        
4 http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/25598/Ata-da-sessao.pdf 



 

 
 

contato através de outros canais informando que o pregão estava reaberto e que havia o 

chamamento naquele momento.”. 

Tal acuso apenas reitera o desconhecimento do instrumento convocatório por parte da 

impetrante, pois o edital é expresso no sentido de que as convocações e negociações serão 

via chat, não cabendo ao pregoeiro nenhum dever de buscar as empresas por outros meios: 

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital.  
7.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
(...) 
8.2. A proposta atualizada deverá ser encaminhada pelo licitante 
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance 
vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do 
lance vencedor. 
(...) 
8.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 
de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.8.1 . É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o 
prazo. 
(...) 
8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
(...) 
9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 
(...) 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: (...) 

Sumariando, cabe às licitantes acompanharem a sessão pública e responderem às 

convocações e ao pregoeiro processar e julgar o certame informando via chat todas as etapas. 

Os papéis aqui não podem e não devem se confundir. Não pode a administração pública ficar 

responsável por perseguir empresas para que estas não percam seus negócios, pois tal 

atribuição transporia a seara pública, adentrando no interesse privado. 

Por último, refutando o alegado que “Uma vez que o pregão não se encerrou na data 

prevista em edital, nesse caso em 17/08/2020, todas as reuniões devem ser precedidas de 

aviso prévio, agendadas, devidamente publicadas, com TEMPO HÁBIL para a participação de 



 

 
 

todos os licitantes!”, evidencia-se que o edital prevê a data de abertura do certame, mas não 

de encerramento, haja vista que tal data depende de uma série de variáveis, não sendo possível 

prevê-las de antemão, inclusive por depender demasiadamente da celeridade dos licitantes 

participantes em responderem o chat e atenderem a demanda, como está sendo observado no 

caso em comento. 

Ademais, além de ter sido realizado aviso prévio e agendamento, a continuidade da 

sessão nos dias úteis seguintes a data de abertura é de praxe em diversas situações ocorridas 

em pregão eletrônico, prevista inclusive em edital: 

8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
(...) 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

Significativo considerar que, apesar de todas as alegações de erros na condução do 

certame e problemas para conhecer e obter ciência das etapas da sessão durante sua 

realização, a recorrente parece não ter tido nenhum dos óbices citados na peça recursal quanto 

a sua participação no Grupo 01 – ALIMENTAÇÃO (Região da Grande Florianópolis), pois 

esteve presente na reabertura da sessão na data e hora informada via chat e sistema e anexou 

proposta atualizada dentro do prazo estipulado, sendo declarada vencedora para este grupo. 

Tal fato torna questionável todas as alegações realizadas, pois os procedimentos para o 

Grupo 01, cuja empresa logrou-se vencedora, foram os mesmos adotados para os demais 

grupos, o que inclui o Grupo 05, alvo do recurso. 

Por fim, também fundamental observar que somente a impetrante apresentou tais 

reclamações expostas em sua peça recursal, sendo que todas as demais licitantes não 

relataram estes problemas, respondendo tempestivamente o chat, participando das reaberturas 

de sessão e anexando suas propostas atualizadas no sistema dentro do prazo estipulado.  

Destarte, resta comprovado que a pregoeira agiu estritamente vinculada ao edital, 

buscando sempre a melhor proposta, observando os princípios da razoabilidade e celeridade, 

fornecendo prazo legítimo para que as licitantes se manifestassem e anexassem seus 

documentos no sistema, informando ainda cada ato tomado e fase avançada ou retroagida. 

 



 

 
 

Da Conclusão 

Em suma, ante todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações apresentadas 

no recurso interposto pela empresa EXO COMPANY PARTICIPACOES, negando-lhe 

provimento e mantendo a decisão que desclassificou a impetrante para o Grupo 05 do certame. 

Em observância ao inciso VII do art. 17 do Decreto Nº 10.024/2019, encaminho o 

processo administrativo nº 015/2020 e o procedimento de Pregão Eletrônico Nº 07/2020 à 

Presidente do CAU/SC, para que na forma do inciso IV do art. 13 do referido decreto, decida 

sobre o recurso administrativo. 

 

Florianópolis, 31 de agosto de 2020. 

 

____________________________ 
Letícia Hasckel Gewehr 

Pregoeira 
Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações
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