
 

 
 

 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Pregão Eletrônico Nº 02/2022 
Objeto: Serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica animada 
(motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de 
vídeoanimações. 

 

Análise de recurso administrativo interposto pela empresa R.M. AUAR VIDEO TECH 
(CNPJ 26.339.308/0001-50) e contrarrazões apresentadas pela empresa KG 
NASCIMENTO MARKETING (CNPJ 39.421.244/0001-83) 

Dos Fatos 

No dia 04 de maio de 2022 iniciou a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 02/2022 

(processo administrativo nº 004/2022) com vistas a contratação de “serviços técnicos de 

roteirização, direção de arte, computação gráfica animada (motion graphics), edição, 

legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações”, com a participação 

de 17 empresas.  

Após suspensão do pregão e posterior fase recursal - registrados na ata da sessão 

pública1 - na qual o licitante então declarado vencedor foi inabilitado, procedeu-se a reabertura 

do certame em 10 de junho de 2022, ocasião em que a empresa KG NASCIMENTO 

MARKETING obteve aceitação de sua proposta de preços e foi considerada habilitada, 

logrando-se vencedora do pregão eletrônico nº 02/2022, nos termos dispostos na ata da sessão 

complementar2.  

Em ato contínuo, a licitante R.M. AUAR VIDEO TECH tempestivamente manifestou 

intenção em recorrer, tendo realizado o registro via Sistema Comprasnet, a qual acolheu esta 

pregoeira, concedendo o prazo para apresentação da peça recursal.  

Dentro do prazo concedido, recorrente e recorrida apresentaram suas motivações, as 

quais serão examinadas no presente documento.  

 

 

                                                        
1 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/33894/Ata-da-sessao.pdf  
2 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/33894/Ata-complementar-1.pdf  



 

 
 

Da Análise 

Diante dos fatos, submetem-se as alegações da recorrente3 e argumentos da recorrida4 

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 impetrante insurge contra a acessibilidade dos documentos de habilitação da 

impetrada, com especial destaque a suposta ausência da certidão negativa de falência e 

concordata, assim como a tempestividade dos atestados de capacidade técnica apresentados 

e, por fim, ao portfólio da concorrente.  

No que tange a inacessibilidade dos documentos referentes à habilitação, registra-se que 

o anexo enviado foi aberto por esta pregoeira que, por analogia aos formatos de arquivos 

suportados no upload do comprasnet, identificou se tratar de arquivo compactado, e, dessa 

forma, utilizou a opção “abrir com” e escolha do aplicativo WinRAR.  

Destaca-se que ao receber a intenção de interposição de recurso, na qual a licitante já 

fez constar que não granjeou acesso aos documentos de habilitação da vencedora, esta 

pregoeira informou que providenciaria a publicação de tais documentos no Portal da 

Transparência desta autarquia, o que ocorreu na mesma data, concedendo publicidade à 

habilitação: 

 

Ainda assim, ao receber a peça recursal reafirmando a inacessibilidade dos documentos 

de habilitação da vencedora, foi enviado via correio eletrônico à recorrente, novamente a 

informação que tais documentos se encontram disponíveis no Portal da Transparência do 

CAU/SC: 

                                                        
3 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/33894/Recurso-CAU-SC-KG.pdf  
4 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/33894/Contrarrazoes-KG.pdf  



 

 
 

 Portanto, não merece lograr o argumento de inacessibilidade, haja vista que a licitante 

já havia sido informada que tais documentos estavam disponíveis.  

Acerca da alegação de ausência da certidão de falência e concordata, destaca-se que o 

instrumento convocatório prevê, no item 5.3., que os licitantes poderão deixar de apresentar 

documentos de habilitação que constem do SICAF. Corroborando, o item 9.7. do edital afirma 

que os licitantes deverão encaminhar via sistema aqueles documentos não presentes no 

SICAF. 

Dessa forma, importante registrar que a abertura da sessão ocorreu em 04 de maio de 

2022, ou seja, até as 10:00 horas do mencionado dia os licitantes tiveram que incluir - além de 

sua proposta - seus documentos de habilitação não constantes do SICAF. Ocorre que 

decorridos mais de um mês, na reabertura, natural que alguns desses documentos estivessem 

com vigência findada, necessitando de atualização, o que foi prontamente realizado pela 

recorrida, que enviou documentação completa, analisada tempestivamente e exaustivamente 

pontuada via chat.  

Evidencia-se que não há como analisar se na data de abertura da sessão (04/05/2022) a 

empresa KG NASCIMENTO MARKETING possuía certidão de falência e concordata vigente 

no SICAF, haja vista que por ser a 4ª colocada na ocasião sua habilitação sequer foi conferida 

naquela data. A análise a posteriori, na reabertura da sessão, em nada fere a isonomia, pois 

qualquer licitante que viesse a ter sua habilitação examinada posteriormente teria o mesmo 

benefício – e direito – de atualização da documentação. O que não poderia ocorrer de modo 

algum é, no dia da sessão, previsto inicialmente em edital, conceder direito a licitante de envio 

de documento não encaminhado inicialmente, em detrimento dos demais classificados. 

Nessa esteira, importa que no arquivo anexado – o qual pode ser conferido no Sistema 

Comprasnet e Portal da Transparência do CAU/SC – consta certidão de falência e concordata 

da licitante, não havendo motivos para inabilitação quanto a este ponto.  



 

 
 

Já no que tange à alegação de intempestividade dos atestados de capacidade técnica e 

de aceitação da pregoeira de documentos enviados posteriormente, destaca-se, consoante 

informado via chat, que tais atestados não foram aceitos para contabilização do mínimo de 03 

atestados necessários a habilitação, mas sim como documentação complementar, ou seja, tais 

documentos foram aceitos como se a licitante tivesse sido convocada para apresentar 

documentos a fim de complementar e corroborar sua proposta, ato perfeitamente aceito e 

previsto em edital, o qual foi inclusive informado, justificado e motivado via chat:  

  
 

Logo, verifica-se que tais atestados impugnados pela recorrente não foram considerados 

para fins de atendimento do item 9.11 do edital, mas sim como ato de diligência a fim de 

corroborar a capacidade técnica da licitante antes de habilitá-la, na forma prevista nos seguintes 

itens do instrumento convocatório: 

7.24.2 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.  
(...) 
8.8. 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. 
(...) 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 



 

 
 

Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 

Outrossim, conforme bem pontuado pela recorrida, o tratamento de solicitar anexo para 

envio de documentação complementar - a fim de assegurar a aceitação da melhor proposta - 

já havia sido concedido ao licitante classificado em 3º lugar: 

 
 
 

Ademais, como o recorrente certamente apontou, citando o ilustríssimo Professor Jurista 

Marçal Justen Filho, a diligência a fim de complementar a documentação e corroborar a 

proposta, a fim de que a Administração escolha àquela mais vantajosa, não é mera faculdade 

do pregoeiro e sim ato vinculado, de modo a permitir que o fim da licitação seja alcançado, ou 

seja, que obtenhamos a melhor contratação possível. Neste caminho, ao analisar que os 04 

atestados apresentados originariamente5 atendiam ao solicitado no edital, de modo apenas a 

corroborar o atendimento ao requisito de animação “motion graphics”, tais atestados enviados 

a posteriori6 foram aceitos como mera documentação complementar, de forma a corroborar a 

técnica da licitante.   

Por fim, sobre a impugnação do portfólio da recorrida, esta pregoeira vincula-se ao edital, 

analisando a documentação em estrita comparação ao solicitado no instrumento convocatório. 

Dessa forma, julgou os atestados emitidos pelas pessoas jurídicas CAPEL (NEWTON AMORIM 

CAPELO); TIQUEQUÊ (ABREU CONCEITO); MME REPRESENTAÇÃO; e VIVAZ SOLUÇÕES 

como aptos a atender o item 7 do Termo de Referência, anexo I do edital, reforçados no item 

9.11. do edital. Ademais, para não restar dúvidas, ainda foi solicitada a documentação 

complementar. Nessa esteira, destaca-se que se trata de licitação com critério de julgamento 

por “menor preço” e não “técnica e preço” ou “melhor técnica”, não sendo possível a esta 

pregoeira e equipe analisar critérios subjetivos sobre os vídeos apresentados.  

 

                                                        
5 Emitidos por: CAPEL (NEWTON AMORIM CAPELO); TIQUEQUÊ (ABREU CONCEITO); MME 
REPRESENTAÇÃO; e VIVAZ SOLUÇÕES  
6 Emitidos por: E-DEAS; e INGRITY SILVA  



 

 
 

Da Conclusão 

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

no recurso interposto pela empresa R.M. AUAR VIDEO TECH (CNPJ 26.339.308/0001-50), 

mantendo a decisão que declarou a empresa KG NASCIMENTO MARKETING (CNPJ 

39.421.244/0001-83) vencedora do certame. 

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

processo administrativo nº 004/2022 e o procedimento de Pregão Eletrônico Nº 02/2022 à 

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

sobre o recurso administrativo. 

Florianópolis, 24 de junho de 2022. 

 

 

____________________________ 
Letícia Hasckel Gewehr 

Pregoeira 
Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações
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