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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa KG NASCIMENTO MARKETING, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º
39.421.244/0001-83, com sede comprovada na Rua Walter de Castro, 5 – Cidade dos Funcionário, Capital
Fortaleza, Estado do Ceará, por seu representante que a esta subscreve, conforme documentos em anexo desde a
proposta apresentada no ato licitatório, KARINA GOMES NASCIMENTO, brasileira, solteira, cineasta e empresária,
portadora da cédula de identidade n.º 2005009247418 e inscrito no CPF sob o n.º 067.849.563-70, vem
respeitosamente na presença de V.Sr, em tempo hábil, com fulcro no artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas regras e condições estabelecidas no
instrumento convocatório, a fim de OFERECER: CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela
empresa R.M. AUAR VIDEO TECH, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 26.339.308/0001-50 desclassificada ficando em
quinto lugar com base na classificação dos lances de participação no leilão, a mesma insatisfeita com o resultado
propôs recurso administrativo em prol da desclassificação de nossa empresa.

1. DOS RESUMO DOS FATOS
Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços
técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica animada (motion graphics), edição, legendagem,
sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações. A nossa empresa, ora recorrida, foi convocada no dia 10
de junho de 2022 por ser a empresa melhor colocada subsequente a inicialmente desclassificada após acatado
primeiro Recurso Administrativo. Foi-se analisada a nossa proposta e a documentação de habilitação ao qual, nos
termos da Lei, após verificar todos os documentos e o cumprimento do edital, narrando em chat cada passo da
análise feita pela Administração, o pregoeiro e sua equipe de apoio nos habilitou. Foi então aberto intenção de
recurso, ao qual apenas a empresa R.M. AUAR VIDEO TECH registrou a intenção. A Recorrente irresignada com a
aceitação da proposta e habilitação desta que contrarrazoa, a fim de habilitar sua empresa que é a próxima
colocada, insurge com alegações, de forma frágil e infundadas, de que o processo licitatório apresentou falhas,
mesmo após análise minuciosa e detalhada pautadas no Edital e na lei por parte do Pregoeiro no julgamento de
nossa proposta.

2. DA TEMPESTIVIDADE

A presente Contrarrazão é considerada tempestiva, pois está sendo realizada em seu prazo legal, dado
automaticamente pelo sistema a contar do término do prazo do recorrente, que se deu em 15 de junho, às 23:59.
Portanto, torna a defesa formulada ítem a ítem do Recurso Administrativo que pede nossa desclassificação,
plenamente tempestiva. 

3. DO DIREITO PLENO AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

3.1 DA SÍNTESE DOS FATOS

O Recurso tem o fito de reformar a decisão do pregoeiro que julgou procedente nossa habilitação, mas não merece
ser acolhida pela parte apelante, como se demonstrará a seguir: Torna se visível que o recurso em questão não
passa da tentativa do recorrente de protelar o andamento da licitação e garantir a convocação de sua empresa que
sequer foi convocada para a etapa fechada na fase de lances, pois não se enquadrou na regra editalícia 7.12 que
diz “Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.” 

Antes de mais nada ressalto que os atos praticados pela Administração através da Comissão do certame público,
em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade,
em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são correlatos”.

3.2 DA INACESSIBILIDADE DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A recorrente alega que não enviamos a nossa documentação em extensão adequada. No entanto, nossa proposta
encontra-se enviada no formato .PDF conforme exigido em campo aberto no sistema, pois sabemos que se não
estivesse em tal formato ou em nenhum dos formatos exigidos, o sistema nem aceitaria o envio das
documentações. Destacamos também que presumindo a instituição, que seus licitantes por se tratarem de
empresas atuantes no ramo de Edição de Vídeo e Animações, objeto desta licitação, atividade necessariamente
dependente de conhecimentos básicos de informática como o conhecimento de abrir os diversos tipos de arquivos
nos seus devidos instrumentos de trabalho. Ressalta-se que ao caracterizar como "impossível de tomar
conhecimento" nossas documentações, nota-se sua incapacidade ou desconhecimento técnico em abertura de
arquivos, revela possível desatualização digital por parte da recorrente, pois até mesmo o estimado pregoeiro (a)
conseguiu realizar tal feito, diferente do que relata a recorrente, por suas próprias palavras. Revela-se temerário a
capacidade de execução do objeto ora licitado, por este envolver inúmeras outras extensões para o seu
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desenvolvimento.

Para auxiliar a recorrente, a administração disponibilizou as documentações no Portal da Transparência, e deixamos
aqui a dica de que o mesmo selecione a opção “Abrir com” clicando com o botão direito do Mouse no arquivo
enviado, e selecione o devido programa que abrirá arquivos .PDF que deve estar instalado na sua máquina de
trabalho. 

3.3. DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

A certidão de falência e concordata foi remetida, devidamente atualizada, juntamente com a proposta adequada ao
lance, uma vez que todos os documentos quando solicitados pelo pregoeiro poderão seguir atualizados em caráter
de diligências, tendo a finalidade de evitar divergências futuras. 

3.4. DA TEMPESTIVIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

A recorrente afirma que a Administração não possui discricionariedade para conceder a prerrogativa de aceitar os
atestados de capacidade técnica enviados posteriormente como documentação complementar. No entanto, o
mesmo deve saber que o edital é claro quando afirma que o Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio de
documentações complementares. Pois bem, o estimado Pregoeiro, obedecendo o princípio da Isonomia, não
poderia tratar diferente os licitantes, pois diante do trabalho muito específico que é objeto desta licitação, o mesmo
solicitou documentação complementar do terceiro colocado para atestar capacidade técnica, e assim deveria fazer
com os demais convocados para que provem sua capacidade para realização de tamanha importância. Assim fez
conosco, tornando lícita a inclusão de documentações complementares. 

3.5. DO EDITAL

A recorrente pede que conforme o edital seja convocada a próxima colocada no certame. Notoriamente a proposta
subsequente será a da licitante ora recorrente, pois insatisfeita com o resultado da disputa entrou com recurso
contra a primeira empresa aceita e habilitada, e agora conosco. Vale ressaltar que o estimado Pregoeiro a frente do
certame deve sempre levar em consideração e priorizar o melhor para a Administração Pública, visando o menor
preço e rápido andamento do certame. 

Pois bem, nos adiantaremos quanto ao julgamento da proposta subsequente, da empresa R. M. AUAR VIDEO
TECH, CNPJ n. 26.339.308/0001-50. A mesma não anexou junto aos seus documentos de habilitação a certidão de
falência e concordata do seu município, descumprindo o edital e o que a mesma traz em alegação no recurso.
Enfatizamos também que por vezes a empresa demonstra pouco conhecimento em tecnologia e no objeto desta
licitação. 

3.6. DO PORTFÓLIO 

Quanto ao Portfólio, novamente a recorrente reflete o desconhecimento na composição de vídeos em Motion
Graphics, ora se não são capazes de reconhecer nem os programas que formaram os vídeos expostos no portfólio,
amplia ainda mais a desconfiança na execução das demandas que irão advir desta renomada instituição. Pois bem,
vamos exemplificar, para facilitar a compreensão do que, de fato, traduz-se MOTION GRAPHICS: é uma técnica que
utiliza os gráficos em movimento para formar uma animação focada no uso de elementos abstratos, cores e
tipografia com a capacidade de apresentar uma informação ou construir uma identidade visual de forma objetiva e
eficiente.

Esta definição, amolda-se com os vídeos ora expostos em nosso portfólio. E vale ressaltar que em nossa habilitação
foram enviados atestados complementares que enfatizam a capacidade técnica de nossa empresa sobre o objeto
desta licitação, no que tange a necessidade de experiência em direção de arte e computação gráfica para
realização da animação dos gráficos. Pois do que adiantará uma excelente animação de um material gráfico que
deixe a desejar? Nossos atestados mostram também nossa experiência em construção de Projetos Gráficos,
ilustração e direção de arte. Os vídeos de nosso portfólio contemplam o conhecimento em legendagem, locução e
pós produção de videoanimações. 

4. DO PEDIDO

E ante o exposto requer o indeferimento do recurso proposto pela recorrida, que por si só se apresenta como leda
falácia para tumultuar um processo que tem por fim preconizar a boa prestação de serviço por empresa capacitada
e inteirada das atividades necessitadas pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA.
Bem como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a KG
NASCIMENTO MARKETING, vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e
posterior homologação do objeto licitado.

Termos em que pede e aguarda deferimento.
Karina Gomes Nascimento. 
Fortaleza, 21 de Junho de 2022
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