
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA 
 
Florianópolis (SC), 15 de junho de 2022 
 

 
 
DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Com as inclusas razões, com fulcro no artigo 109, inciso I e demais 
dispositivos legas pertinentes a matéria, da Lei Federal nº 8.666/93, exercendo 
o seu Direito de Petição, assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da 
Constituição Federal, expor e requerer o que segue: 
 
 
 
 

PRELIMINARMENTE 
 
Em primeiro plano, sobre o direito de petição, o recorrente transcreve 
ensinamento do professor José Afonso da silva, em sua obra “Direito 
Constitucional Positivo”, ed. 1989, p. 382: 
 
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. 
Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, 
quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação.” 
 
“A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o direito de petição, art. 5º, 
XXXIV, a, como instrumento de defesa dos direitos pessoais, especialmente 
contra atos administrativos inválidos. Além disso a Constituição assegura a 
publicidade dos atos administrativos e o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
art. 5º, LV.” 
 
Assim requer o recorrente que as razões aqui formuladas sejam devidamente 
autuadas e, se não acolhidas, o que se admite apenas e tão somente “ad 
argumentandum” que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado. 
 
 

 
DOS FATOS 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
 
É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a 
intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 10 (dez) dias 
do mês de junho de 2022. Sendo o prazo legal para a apresentação da presente 
medida recursal de 03 (três) dias, concedidos respeitosamente pelo(a) Sr.(a) 



Pregoeiro(a) conforme descrito na ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, 
NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. 02/2022.  
 
Portanto, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que 
o termo final do prazo recursal na esfera administrativa apenas se dará em data 
de 13 de junho do ano em curso, razão pela qual deve essa respeitável 
Comissão Especial de Licitação conhecer e julgar a presente medida. 
 

 

2. DA INACESSIBILIDADE DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR 
 

A proposta ajustada da licitante mais bem colocada encontra-se em formato 

desconhecido de qualquer leitor de arquivos do sistema operacional Windows. 

Tem-se como praxe a juntada de documentos com extensão .DOC, .XLS, .PDF. 

A juntada de documentos, no entanto, encontra-se em arquivo extensão .1, 

estando fora dos padrões de acessibilidade e impossível de tomar 

conhecimento. 

 

 
 

3. DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA 
 

Não identificamos na juntada de documentos feito pela licitante a certidão de 
falências e concordatas emitido pelo distribuidor sede da licitante. Importante 
ressaltar este ser item obrigatório de qualificação econômico-financeira, segundo 
o edital: 



 
9.10 Qualificação Econômico-Financeira: 
 
9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante; 

 
 
Caso o documento tenha sido juntado via SICAF pedimos o compartilhamento 
do mesmo para análise. 
 
 
Vale frisar a lei nº 8.666/93: 
 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 
esta Lei. 
 
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 
 

 
 

4. DA TEMPESTIVIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 

TÉCNICA 
 

O edital é claro ao afirmar que somente pode ser trazida à luz do certame 
documentação complementar, em consonância com a o art. 43, § 3º da lei 
8.666/93 

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. 

 

Sobre a inclusão dos atestados de capacidade técnica trazemos o diálogo 

travado durante a sessão: 

 

Pregoeiro 
fala: 
(10/06/2022 
14:41:49) 

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Destaco que a convocação é feita com base 
nos itens 8.8 e 9.3. do edital. Deixarei o chat aberto para contato. 

Fornecedor 
fala: 
(10/06/2022 
14:37:17) 

Ciente. Vamos providenciar 

Sistema 
informa: 

Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-
83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. 



(10/06/2022 
14:36:32) 

Pregoeiro 
fala: 
(10/06/2022 
14:36:21) 

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Da mesma forma que foi feita para o 
fornecedor ARTHUR ALVES NEVES, convocarei anexo para envio de portfólio ou link 
para tal, caso a licitante possua e consiga enviar tais trabalhos realizados, 
corroborando a utilização da técnica de animação motion graphics. 

Pregoeiro 
fala: 
(10/06/2022 
14:32:42) 

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Tais atestados comprovam serviços de 
roteirização, animação de vídeos e técnica motion graphics. Atestam referir-se a 
serviços prestados de 2020 a 2021. 

Fornecedor 
fala: 
(10/06/2022 
14:30:23) 

Ok, estou à disposição. 

Pregoeiro 
fala: 

(10/06/2022 
14:27:18) 

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Prezado licitante, vamos receber os 
atestados enviados no último anexo, junto com a proposta atualizada, emitidos 

pela e-deas e pela Ingrity Silva, como documentação complementar, assim como 
solicitamos da 3ª colocada. 

 
 

Ocorre que a Administração não possui discricionariedade para conceder esta 
prerrogativa, eis que a Lei de Licitações veda a possibilidade de inclusão de 
documentação posteriormente, havendo necessidade de complementar 
informações do documento apresentado a Administração deverá realizar a 
diligência a saber: 

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 

§ 3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

 

Marçal Justen Filho faz as seguintes considerações acerca da diligência: 

“A autorização legislativa para a realização de ‘diligências’ acaba 
despertando dúvidas. Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe 
uma competência discricionária para escolher entre realizar ou não a 
diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as 
informações neles contidas envolverem pontos obscuros — apurados de 
ofício pela Comissão ou por provocação de interessados —, a realização 
de diligências será obrigatória. Ou seja, não é possível decidir a questão 
(seja para desclassificar o licitante, seja para reputar superada a questão) 
mediante uma escolha de mera vontade. Portanto, a realização da 
diligência será obrigatória se houver dúvidas relevantes”.[i] 

 



A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, estabelece que: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar 
as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

 

 

5. DO EDITAL 
 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 

9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência; 

 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

 

6. DO PORTFÓLIO 
 

Como pode ser observado no portfólio juntado pela licitante K G NASCIMENTO 

MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83 os vídeos colocados no drive 

constituem-se por vídeos cartelados elaborados em ferramentas de menor 

complexidade que não utilizam de técnicas motion graphics, conforme 

requisitadas pelo edital: 

 

3. OBJETO: 

3.1. O presente termo versa sobre a “Contratação de serviços técnicos de 

roteirização, direção de arte, computação gráfica animada (motion 

graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção 

de vídeoanimações”, conforme especificações do item 5 e demais 

contidas neste termo. 



7. CONCLUSÃO 
 

Vale frisar que o caminho a seguir é o caminho da Lei, sobretudo porque, como 

bem ensinou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: 

 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, 

na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 

particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve 

fazer assim’”.[i] 

 

O mestre Hely Lopes Meirelles, maior doutrinador pátrio na matéria, também 

aduziu que: 

 

“O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto 

os licitantes quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as 

partes e para todos os interessados na licitação (art. 41). O mesmo ocorre com 

o convite, que é um edital restrito”.[ii] 

 

Ainda, Francis-Paul Benoit é incisivo ao afirmar que: 

 

“Convém que as próprias autoridades administrativas respeitem as regras do 

jogo. O processo de concorrência dos candidatos não deve ser comédia, mais 

ou menos representada, antes do início da qual já se sabe quem será o 

candidato eleito. O perigo da solicitação de propostas é que ele pode ser 

rebaixado ao nível de uma palhaçada, que sirva para mascarar, sob o pretexto 

de escolhas imparciais, escolhas às vezes subjetivas”.[iii] 

 

Neste sentido, vale mencionar o entendimento do Tribunal de Contas da União 

"Não é aceitável, por quebra da isonomia entre licitantes, a inclusão posterior de 

documentação relativa a especificações, que deveria constar originalmente da 

proposta." (Acórdão: 2241/2007 - Plenário. Data da sessão: 24/10/2007. Relator: 

Marcos Vinicios Vilaça). 

 

 

8. DOS PEDIDOS 
 



1. Diante do exposto e fundamentado a recorrente: R. M. AUAR VIDEO TECH 

pede a desclassificação da empresa K G NASCIMENTO MARKETING, 

CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83 e a sequência da sessão do pregão eletrônico 

passando a analisar a proposta e a documentação da empresa mais bem 

colocada. 

 

2. Não sendo este o entendimento de V.S.ª., requer sejam os autos remetidos à 

autoridade superior competente, PARA QUE, APÓS ANÁLISE, DEFIRA O 

PRESENTE PEDIDO, dando seguimento ao processo licitatório. 
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