
 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 015/2020 

PREGÃO 07/2020 

 

FULLBLESS EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 
11.200.051/0001-83, com sede à SRTVS, Quadra 701, Bloco “O”, 1º andar, Sala 154 – Centro Multiempresarial 
Brasília/DF, CEP 70340-000, neste ato representada por sua sócia-administradora, GISELLE DOMINGUES UDRE 
VARELA, brasileira, empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 649.076.731-20, vem 
tempestivamente interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a empresa EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 21.061.770/0001-14, pelos fatos e fundamentos adiante 
expostos. 

I. DO CERTAME 

Conforme consta do Edital, cuida-se de procedimento licitatório que tem por objeto 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, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários,” 

Contudo, e conforme será adiante demonstrado, a empresa Recorrida i) não respeitou a parte referente 

à qualificação técnica, inscrita no instrumento convocatório; ii) afirmou, mediante declaração, que estava ciente da 

obrigatoriedade dos documentos de sustentabilidade ambiental, mas não os apresentou; 

Por isso, apresenta-se o presente recurso, onde a desclassificação da empresa EXO COMPANY 

PARTICIPACOES LTDA é medida que se impõe. 

II. DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IMPOSTOS PELO EDITAL. 

MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

Com relação à parte atinente à qualificação técnica, encontramos, nos pontos 9.11.2 e seguintes do 

Edital: 

 



 

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. 

 

No que diz respeito ao tópico supracitado, vemos que inclusive está posto em negrito, sobretudo em 

razão de sua importância para o certame. 

Pois bem. 

Analisando-se a documentação trazida pela empresa Recorrida, vemos que ela não respeitou o 

instrumento convocatório, porquanto não juntou a documentação correta. 

Em sua documentação, consta especificamente, in verbis: 

"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; " 

Tal declaração deve ser imediatamente rechaçada pelo órgão administrativo. Primeiro, porque somente 

fala de sustentabilidade ambiental, quando o Edital prevê especificamente a necessidade de sustentabilidade 

ambiental e qualidade ambiental. Segundo, porque a declaração é absolutamente rasa e incompleta. 

Tal declaração, feita pela empresa Recorrida, NÃO PODE SUPRIR O ITEM 9.11.2 DO EDITAL, porque, além 

de absolutamente claro, ainda indicou “modelo do Anexo III”, ao final.  

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. 



 

Como sabemos, é imperioso que a empresa declare, nos seguintes termos: 

“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.” 

Ora, as especificações acima elencadas são extremamente específicas, justamente para resguardar os 

interesses do Órgão Administrativo. 

Sabemos que há, nas licitações, o princípio do estrito cumprimento do edital. É a famosa vinculação 

obrigatória ao edital. 

O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a 

Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. 

O próprio professor Marçal Justen Filho, ao discorrer sobre a questão, aponta que “Como o ato 

convocatório estabelece regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. 

Permite-lhes prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar as decisões a adotar”. 

Aliás, se fosse permitido à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares 

ficariam em situação de insegurança. 

Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o cumprimento do disposto no ato 

convocatório. Esse direito – como já mencionado – é público porquanto não é outorgado pelo interesse econômico 

e patrimonial dos licitantes.  

Embora tal direito deva ser exercido pelos licitantes, sua atuação reflete em interesse superior, isto é, 

no interesse da própria administração pública. 



 

O descumprimento às regras contidas no Edital ofende os princípios norteadores da atividade 

administrativa do Estado. Inclusive, esse é posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, em 

diversas oportunidades, apontou: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO 

LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 

NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE 

LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei 

n.° 8.666/93 quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência 

contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e 

não a expedição de outro documento. (...) Outrossim, a Administração e os interessados 

em participar da concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no 

edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão 

Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser 

juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou expediente 

não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam 

a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência". 

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 

535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido 

o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 

3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso 

público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, 

com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 

5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte 

recorrente, seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto 

fático-probatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices 

contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 

6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em 

qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 



 

originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao 

edital. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

(REsp 1717180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/03/2018, DJe 13/11/2018) 

E mais: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 

1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas 

também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do 

princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 

(...) 

3. Agravo Interno não provido. 

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) 

Retornando ao caso do presente certame, vemos, em comparativo com as exigências do Edital, que a 

sociedade Recorrida não respeitou o que previa o instrumento convocatório. 

O aceite, por parte do Órgão Administrativo, das declarações fornecidas pela empresa Recorrida são 

motivo claro e manifesto de descumprimento do princípio da vinculação ao Edital. 

Inclusive, para fins de registro, devemos relembrar que em momento anterior de procedimento 

licitatório semelhante, apenas referente a outro lote, mencionou explicitamente que a declaração era exigência 

editalícia. O eventual tratamento distinto fere, sem sombra de dúvidas, o princípio da isonomia entre os participantes. 

III. CONCLUSÃO E PEDIDO 



 

Ante os fatos, argumentos e a jurisprudência colacionada, requer seja conhecido e provido o presente 

recurso para reconhecer o vício na documentação apresentada pela empresa recorrida, requerendo a 

desclassificação, por não atendimento aos requisitos impostos no edital. 

Informamos, por fim, que o não acolhimento das razões trazidas no presente Recurso Administrativo, 

por se tratarem de questões de interesse público extremamente relevantes, serão judicializadas e apresentadas aos 

órgãos de fiscalização, com a posterior responsabilização pessoal dos envolvidos. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília, 24 de agosto de 2020. 
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