
 

 
 

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 FULLBLESS EVENTOS 
EIRELI (CNPJ 11.200.051/0001-83) e contrarrazões apresentadas 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 01 – ALIMENTAÇÃO (Grande Florianópolis). 

Encerrada a etapa de lances, o sistema apresentava a seguinte classificação para o 

Grupo 01: 1ª Colocada empresa SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE 

ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.436.093/0001-86); 2ª Colocada empresa EXO COMPANY 

PARTICIPACOES (CNPJ 21.061.770/0001-14); e 3ª Colocada empresa FULLBLESS 

EVENTOS EIRELI (CNPJ 11.200.051/0001-83). 

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

Referência e, portanto, obteve sua aceitabilidade, feita via sistema. No entanto, posteriormente 

na fase de habilitação, restou-se inabilitada por não apresentar qualificação técnica (item 9.11 

do Edital). 

Seguiu-se convocação das licitantes, em ordem de classificação, fornecendo o prazo 

legal e previsto em edital para negociação e envio de propostas. A licitante segunda colocada 

também anexou proposta atualizada de acordo com o Termo de Referência, sendo, portanto, 

aceita no sistema. Conferiu-se a documentação de habilitação da licitante, entendendo esta 



 

 
 

pregoeira que a empresa além de regular, comprovou qualificação técnica para execução do 

objeto, declarando-a habilitada e, por conseguinte, vencedora do Grupo 01. 

Finda a fase de habilitação, 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 FULLBLESS EVENTOS EIRELI (CNPJ 11.200.051/0001-

83) manifestou interesse na interposição de recurso, o qual teve o juízo de admissibilidade 

analisado e aceito por esta pregoeira. 

Dentro do prazo, a licitante FULLBLESS EVENTOS EIRELI apresentou peça recursal, a 

qual foi contrarrazoada pela recorrida, licitante EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA – 

EPP.  

Da Análise 

Diante dos fatos, submetem-se as alegações da recorrente e contrarrazões da recorrida 

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). 

A peça recursal versa acerca da aceitabilidade de declaração de sustentabilidade diversa 

do modelo previsto no instrumento convocatório (Anexo III). Tal declaração está disposta como 

documento de habilitação do certame, vide edital: 

9. DA HABILITAÇÃO  
(...) 
9.11 Qualificação Técnica: 
(...) 
9.11.2 Especificamente para o item dos Grupos de Alimentação (Grupos 01 
e 05), será exigida declaração da licitante, assinada por seu representante 
legal, que adota ou adotará no caso de assinatura de Ata de Registro de 
Preços, Contrato ou instrumento similar, critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, através de declaração de sustentabilidade 
(por exemplo: em relação à não utilização de descartáveis de forma geral, 
a não ser que se trate de descartáveis biodegradáveis, adoção de política 
de “lixo zero” no que couber, entre outros critérios de sustentabilidade), 
conforme modelo do Anexo III. 

A exigência de qualificação técnica é permitida pela lei mor de licitações, Lei nº 

8.666/1993, que se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, inclusive no formato 

Eletrônico: 

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



 

 
 

(...) 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso.  

Esta autarquia expôs, na justificativa de seu Termo de Referência1 – e em outros 

documentos presentes na fase interna da contratação -, a razão da inclusão de critérios de 

sustentabilidade para o certame em tela: 

Além das diretivas predefinidas pela legislação que institui este Conselho, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos 
pelas Nações Unidas, e ratificados ainda no ano de 2018 pelo CAU/SC, são 
inerentes aos projetos e, por conseguinte aos eventos executados. Para 
atingir os ODS é salutar a inclusão de critérios sustentáveis, nos 
diversos âmbitos a que se refiram, inclusive quando das aquisições e 
contratações. Busca-se um modelo de desenvolvimento que seja mais 
sustentável, com potencial menor de depredação dos recursos 
naturais, para tanto, a aquisição de materiais que representem alternativa 
ao método tradicional de produção, respeitando as diferenças 
eventualmente ocorram em função da tecnologia empregada. Neste 
sentido, permeando os processos licitatórios estão o princípio constitucional 
de eficiência administrativa e o do meio ambiente equilibrado, e outros 
normativos legais como tratados internacionais. (Grifo nosso) 

Da justificativa se depreende a intenção deste Conselho com a exigência aqui objeto de 

discussão: buscar, na contratação, um modelo de desenvolvimento mais sustentável, com 

menor depredação dos recursos naturais. 

Inicialmente, fundamental demonstrar - além da legalidade acima exposta - a legitimidade 

em tal previsão editalícia, que inclusive já foi pauta de análise pela Suprema Corte de Contas2, 

que julgou pela plausibilidade da solicitação de declaração de sustentabilidade, não se opondo 

à matéria: 

Quanto ao item ‘a.2.1’ da diligência que trata da legislação ambiental 
aplicável, os esclarecimentos citados no parágrafo 12 acima fazem 
referência, em especial, à Instrução Normativa SLTI/MPOG 1/2010. 
Observou-se à menção ao modelo que deveria ser preenchido pelas 
empresas participantes da licitação à época, conforme descrito no item ‘f’ 
(item 2.4 – DOS ANEXOS) à peça 32, p. 29, cuja exigência consta do item 
7.12 (DECLARAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL), à peça 32, p. 40. 
O modelo de declaração consta da peça 31, p. 50-51. 
17. O item 14 do Termo de Referência do pregão em tela (DA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL), à peça 32, p. 68-69, em resumo, destaca 

                                                        
1 http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/25598/Anexo-I-Termo-de-Referencia-com-
participantes.pdf 
2 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/preg%25C3%25A3o%2520eletr%25C3%25B4nico%2520E%2520preg%25C3%25A3o%2520el
etr%25C3%25B4nico%2520E%2520modelo%2520de%2520declara%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520
E%2520sustentabilidade%2520E%2520inabilita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520E%2520IN%25200
1/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/10/%2520?uuid=099
ea250-ebc4-11ea-bcc4-e54c8c8fc45c 



 

 
 

uma série de exigências a serem cumpridas, à época, pelos fornecedores 
dos gêneros alimentícios, com base na IN SLTI/MPOG 1/2010. 
O modelo de declaração citado acima, intitulado - Declaração de 
Responsabilidade Ambiental estabelece, entre outras questões, o 
reconhecimento por parte da empresa, de sua responsabilidade com o meio 
ambiente e que a mesma adota as medidas necessárias com vistas a evitar, 
atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade. Estabelece 
também que a empresa participante do certame deve informar quais 
medidas foram implantadas ou se está em fase de implantação, a fim de 
adequar-se às exigências (peça 31, p. 50-51). Por fim, consta 
do modelo de declaração a obrigatoriedade de registro público, para fins de 
assumir o compromisso. 
18. A exigência em comento, em princípio, pode deixar transparecer 
um excessivo rigor em relação à condição do licitante. Contudo, se 
considerarmos a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
com as alterações promovidas pelas Leis 7.804/89, 8.028/90 e 
11.284/06, a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, a 
normatização elaborada pelo Ibama (IN 31, de 03/2009), 
a IN SLTI/MPOG 01/2010, e por último, as exigências de qualificação 
técnica estabelecidas no inciso IV do art. 30 da Lei 8.666/93, no sentido 
de que o fornecedor deve comprovar o atendimento aos requisitos 
previstos em lei especial, se for o caso, entende-se com aceitável a 
exigência expressa no item 7.12 (DECLARAÇÃO DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL), à peça 32, p. 40. Sendo assim, conclui-se, diante dos 
esclarecimentos prestados para o item em comento, que descabe a 
atuação do TCU. 
Voto 
Trata-se de representação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, 
com a finalidade de instruir o inquérito civil público PR-RJ 
1.30.001.002986/2012-08, sobre indícios de irregularidades 
no pregão eletrônico 5.021/2011, promovido pelo Centro de Obtenção da 
Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), cujo objeto era a contratação de 
empresas para fornecimento de gêneros alimentícios para as Organizações 
Militares da Marinha do Brasil, por um período de doze meses. 
2. Em síntese, as alegadas irregularidades consistiam na existência de 
cláusula editalícia com exigências relacionadas 
à sustentabilidade ambiental que não seriam aplicáveis ao segmento de 
gêneros alimentícios e na adjudicação do objeto a empresa que obteve 
apenas a 10ª colocação entre as melhores propostas apresentadas, em 
razão da desclassificação de suas antecessoras. Teria havido, ainda, 
exigência de que os atestados técnicos fossem acompanhados das 
correspondentes notas fiscais. 
3. A Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro 
(Secex/RJ), na instrução transcrita no relatório que antecedeu este voto, 
consignou que as desclassificações ocorreram pelos mais diversos 
motivos e que não foram preponderantes os concernentes às 
cláusulas relacionadas ao meio ambiente e às notas fiscais. 
4. Acrescentou que a adjudicação se deu por preço R$ 636.986,88 abaixo 
do valor inicialmente estimado de R$ 10.331.856,00 e que as diligências 
realizadas demonstraram estar amparada pelos normativos pertinentes 
a declaração de conformidade ambiental requerida no edital. 
5. Considerou indevida apenas a exigência de cópias de notas fiscais junto 
aos correspondentes atestados técnicos, por extrapolar o rol previsto no art. 
30 da Lei 8.666/1993. Porém, por entender que tal condicionante não 
comprometeu o certame e não é grave o suficiente para levar à aplicação 



 

 
 

de sanções ao responsável, propôs somente seja dada ciência ao COMRJ 
da impropriedade constatada. 
6. Alinho-me, na essência, às ponderações da unidade técnica. 
7. A aludida exigência ambiental resume-se a declaração da 
concorrente em que afirma sua responsabilidade com o meio ambiente 
e assegura adotar as medidas necessárias com vistas a evitar, atenuar 
ou reparar os impactos resultantes de sua atividade. Tais medidas, 
conforme o modelo fornecido em anexo ao edital (peça 31, fl. 50), são 
extremamente simples, como, por exemplo, o adequado descarte de 
materiais. Ademais, a prescrição encontra amparo na Instrução 
Normativa SLTI/MPOG 1/2010. (ACÓRDÃO 1564/2015 - SEGUNDA 
CÂMARA) 

Postas a exigência e a comprovação de sua plausibilidade, colaciona-se o alegado pela 

impetrante3, in verbis: 

Realizando um simples cotejo entre a declaração apresentada e o que 
dispõe o modelo do próprio Edital, vemos que a documentação da empresa 
é simplesmente INSUFICIENTE.  
Para mais, ainda que a declaração prestada pela empresa fosse suficiente 
para suprir os requisitos editalícios – o que definitivamente não é – ainda 
estão ausentes as declarações específicas. 

O modelo de declaração de sustentabilidade4 proposto por esta autarquia e anexado ao 

edital sugeria o seguinte texto: 

A empresa (...), inscrita no CNPJ sob o n° (...), declara, sob as penas da 
Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção 
do meio ambiente, inclusive o disposto na Lei nº 12.305/2010.  
Estou ciente da obrigatoriedade do cumprimento ao que estabelece o art. 
6°, incisos VI e VII, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Decreto n° 
7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes 
para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
Adicionalmente, declaro que no caso de contratação e prestação de 
serviços ao Conselho, atenderei o disposto na Resolução RDC ANVISA nº 
216/04, que estabelece Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 
alterada pela RDC Anvisa nº 52, de 29 de setembro de 2014, e a Resolução 
RDC ANVISA 182, de 2017, que dispõe sobre as boas práticas para 
industrialização, distribuição e comercialização de água, bem como 
legislação e/ou normas de órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital 
e municipais. 

Ou seja, o exigido é que as licitantes declarem atender critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, 

declarando ainda ciência da obrigatoriedade do cumprimento da Instrução Normativa n° 

                                                        
3 http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/25598/Recurso-FullBless.pdf (fl.02) 
4 http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/25598/Anexo-III-Modelo-da-
Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Sustentabilidade.pdf 



 

 
 

01/2010 e compromisso, no caso de contratação, de atendimento à Resolução RDC ANVISA 

nº 216/04. 

Elucidada a exigência, expõe-se, ipsis litteris, o declarado pela recorrida dentre os 

documentos anexados ao sistema e apensados a esta decisão: 

DECLARAÇÃO 
 a empresa tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço.  
(...) 
 SUSTENTABILIDADE - de acordo com a Instrução Normativa no 
01/2010, que trata da sustentabilidade e posteriores alterações, declara, 
que dispõe de critérios de sustentabilidade ambiental na execução de seus 
serviços, bem como a utilização de materiais recicláveis, atóxico, 
biodegradável conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448;  
(...) 
 ATENDIMENTO AO EDITAL - que os serviços ofertados atendem 
integralmente a todos os prazos e requisitos especificados neste Edital e 
seus anexos;  
DECLARA 
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
DECLARA 
• Pleno atendimento às exigências do Edital 
(...) 
• Para todos os efeitos legais, que ao apresentar proposta, com preços e 
prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condições 
estabelecidas para esta licitação, às quais nos submetemos incondicional e 
integralmente. 
• Examinou cuidadosamente todo o Edital e os Anexos e aceita todas as 
condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, 
renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao 
Edital; 
• Que prestará os serviços especificados nas condições e prazos constantes 
do Anexo I - Termo de Referência; 
• Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para 
cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação; 

Logo, apesar de não apresentar a identidade do texto previsto em modelo proposto por 

esta autarquia, a licitante declarou atender aos critérios de sustentabilidade e ratificou por 

diversas vezes estar ciente do inteiro teor do edital e seus anexos, se submetendo – em suas 

próprias palavras - incondicional e integralmente às regras do certame. Adicionalmente, a 

licitante declarou que prestará os serviços especificados nas condições do Termo de 

Referência, documento no qual a exigência de sustentabilidade está disseminada em diversos 

trechos (justificativa, descrição dos itens, qualificação técnica, entre outros). 

Nesta esteira, contra argumenta a recorrida: 



 

 
 

A Contrarrazoante apresentou a Declaração de Sustentabilidade, como é 
claro na própria peça recursal e nos documentos do procedimento licitatório, 
que trata da sustentabilidade e posteriores alterações, declarando que 
dispõe de critérios de sustentabilidade ambiental na execução de seus 
serviços, bem como a utilização de materiais recicláveis, atóxico, 
biodegradável conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2, de acordo com a 
Instrução Normativa no 01/2010. 
(...) 
O modelo de declaração Anexo III do Edital 07/2020 é, como o próprio nome 
já diz, um modelo contendo um texto que pode ser copiado, salvo os devidos 
direitos autorais, ou simplesmente inspiração caso a empresa licitante não 
tenha a sua própria declaração de sustentabilidade. 

Verifica-se, como aposto pela contrarrazoante, que esta, por costumeiramente atender 

aos critérios de sustentabilidade na sua gestão empresarial, possui declaração própria para o 

feito, fixando-a na sua documentação padrão. Tal fato permite a esta pregoeira inferir que o 

objetivo da autarquia na exigência de tal declaração será atendido, ou seja, que será contratada 

uma empresa que atuará seguindo os padrões de sustentabilidade ambiental. 

Ademais, o mero fato da licitante não mencionar lei prevista no modelo de declaração, 

não nos permite deduzir que a descumpra, bastando, para efeitos de garantia à Administração 

Pública, que a empresa declare ciência da exigência – como o fez - e, portanto, conhecimento 

da obrigatoriedade de a obedecer.  

Repara-se que tal situação difere da ausência de declaração de sustentabilidade. No caso 

em análise, a licitante apresentou declaração expressa de que aplica normas sustentáveis na 

execução dos seus serviços e, adicionalmente, declara ciência a todas as exigências 

pertinentes. 

Em situação similar, a qual pode ser aplicada no caso em comento por analogia, o 

Tribunal de Contas da União e o Senado Federal, na 4ª Edição de sua Revista Licitações e 

Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU5, admitem a apresentação de declaração de 

próprio punho, ainda que a Administração forneça tal documento: 

De acordo com o inciso III do art. 30 da Lei de Licitações, a declaração de 
vistoria do local do cumprimento da obrigação deverá ser fornecida pela 
Administração. Nada obstante, em virtude do conteúdo do documento, 
não há óbices a que essa declaração seja elaborada pelo licitante e, 
após a vistoria, visada pelo órgão/ entidade contratante. (fl. 424) (Grifo 
nosso) 

Assim como o devido zelo aos critérios sustentáveis que esta autarquia persegue, é 

salutar a preocupação da impetrante quanto ao concreto atendimento destes por parte da 

                                                        
5 http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/LIC_CONTR/2057620.PDF 



 

 
 

recorrida. Todavia, sabe-se que as situações devem ser analisadas pelos diversos prismas que 

a envolvem, e para isto o direito utiliza de diversas fontes, dentre elas, inúmeros princípios que 

permitem ponderações a luz de melhor avaliar os casos concretos. 

Não pode o certame ser um fim em si mesmo, mas por certo, deve servir de meio para 

que o objetivo da Administração Pública com todo o processo de contratação seja alcançado. 

A licitação busca, em sua essência, obter a proposta mais vantajosa para a Administração. 

Logo, o que se verifica com todo o apresentado, é que, em termos práticos, o propósito 

desta autarquia de obter uma prestação de serviço de qualidade, dentro do preço de mercado 

e atendendo aos critérios de sustentabilidade ambiental está sendo conquistado. 

Ademais, a inabilitação da licitante acarretaria excesso de preciosismo, irrazóavel e 

desproporcional com os fins aos quais se busca, pois aufere-se que a licitante está 

perfeitamente apta a atender o exigido por este Conselho. 

Retirar da licitação uma empresa que pode executar o objeto a contento frustra e restringe 

a competitividade do certame. Neste sentido também já julgou diversas vezes a Corte de 

Contas: 

6. (...). Apesar do recorrente entender que tal diligência não seria devida, 
em face do §3º do art. 43 da Lei 8.666/1993, a jurisprudência deste 
Tribunal é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes em 
virtude da ausência de informações que possam ser supridas por 
diligência, sem que essa pesquisa se constitua inserção de 
documento novo ou afronta à isonomia. Ademais, o próprio edital do 
certame em questão, em seu item 11.5, previa a possibilidade de o 
pregoeiro solicitar informações acerca das características do material 
ofertado, tais como marca, modelo, tipo e fabricante (peça 2, p. 8). 
7. Também, não subsiste o argumento do recorrente ao afirmar que a 
denunciante e a unidade técnica não comprovaram a capacidade de 
fornecimento da concorrente inabilitada, até porque a desclassificação 
da empresa Brasil Casa e Construção Ltda. não se deu por sua 
incapacidade comercial, mas por formalidades supríveis em simples 
diligência, além do fato de ter ficado assente nos autos que essa 
empresa já havia participado e vencido outros certames de objeto 
semelhante. (...) Assim, o que restou evidente foi que a conduta do 
pregoeiro atentou contra o princípio da economicidade. ACÓRDÃO 
918/2014 - PLENÁRIO6 

5. A análise preliminar da documentação acostada revelou indícios de que 
a representante teve sua proposta desclassificada indevidamente, por 
não ter apresentado a declaração prevista no subitem 7.6, alínea a.6, do 
edital regulador da disputa, de que os documentos encaminhados por meio 

                                                        
6 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/918%252F2014/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520de
sc/0/%2520?uuid=099ea250-ebc4-11ea-bcc4-e54c8c8fc45c 



 

 
 

do Sistema Licitações-e seriam autênticos aos originais, falha formal que 
poderia ser sanada mediante diligência. ACÓRDÃO 1920/2020 - 
PLENÁRIO7 

Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 
que, na condução de licitações públicas, falhas sanáveis, meramente 
formais, identificadas na documentação das proponentes não devem 
levar necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, cabendo à 
comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer 
dúvidas ou complementar o processamento do certame (Acórdãos 
3.340/2015, 918/2014, 2.873/2014, todos do Plenário). ACÓRDÃO DE 
RELAÇÃO 2152/2020 - PLENÁRIO8 

Por fim, refutando o argumento da recursante de que “em momento anterior (...), apenas 

referente a outro lote, mencionou explicitamente que a declaração era exigência editalícia. (...) 

tratamento distinto fere (...) o princípio da isonomia entre os participantes.”, cabe elucidar o 

ocorrido. 

Dos 8 grupos que formam a licitação, todos exigiram qualificação técnica no que tange 

ao período de experiência na execução do objeto (item 9.11.1 do edital), sendo que apenas os 

grupos 01 e 05 exigiram, adicionalmente, qualificação técnica quanto ao atendimento de 

critérios de sustentabilidade (item 9.11.2 do edital). Logo, por “em momento anterior, (...) 

referente a outro lote”, infere-se que a recorrente esteja se referindo ao outro grupo que não o 

impetrado que, assim como o Grupo 01, alvo do recurso, também previu tal qualificação técnica 

de sustentabilidade ambiental, ou seja, o Grupo 05. 

A licitante primeira colocada para os Grupos 01 e 05, SANTA CATARINA COMERCIO 

ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.436.093/0001-86) apresentou declaração de 

sustentabilidade ambiental em estrita observância ao modelo do Edital, logo, não foi este o 

motivo de sua inabilitação, mas sim a ausência de comprovação quanto à experiência da 

execução dos serviços, pelo período exigido no edital (item 9.11.1). 

Ainda, referente ao Grupo 05, houve também a inabilitação da próxima colocada, 

empresa OKALANGO EVENTOS EIRELI (CNPJ: 32.626.778/0001-05), por não atender ambas 

exigências de qualificação técnica (itens 9.11.1 e 9.11.2 do edital). 

                                                        
7 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/2.873%252F2014/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520
desc/1/%2520?uuid=099ea250-ebc4-11ea-bcc4-e54c8c8fc45c 
8 https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/2.873%252F2014/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520
desc/0/%2520?uuid=099ea250-ebc4-11ea-bcc4-e54c8c8fc45c 



 

 
 

Assim sendo, as inabilitações das licitantes supramencionadas frente à habilitação da 

recorrida em nada fere o princípio da isonomia, haja vista que esta apresentou diversos 

atestados de capacidade técnica comprovando a experiência – diferentemente das 

fornecedoras inabilitadas – e, ainda, conseguiu comprovar que atende aos requisitos de 

sustentabilidade demandados por este Conselho, conforme exposto ao longo desta decisão. 

Da Conclusão 

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

no recurso interposto pela empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI, negando-lhe provimento 

e mantendo a decisão que declarou vencedora a contrarrazoante EXO COMPANY 

PARTICIPACOES para o Grupo 01 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, 1º de setembro de 2020. 

 

____________________________ 
Letícia Hasckel Gewehr 

Pregoeira 
Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações
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