
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, SC 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2022 

PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 76/2022 

 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Terramix Prestação de Serviços 

Eireli, CNPJ nº 40.216.462/0001-65, pois não concordou com sua inabilitação no processo 

licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 16/2022, processo administrativo nº 

76/2022, que tem por objeto a contratação de empresa por empreitada global para execução de 

cortina de contenção em concreto armado para muro de pedra, situado na Rua Gervásio Gollo, 

conforme memorial descritivo, projeto e orçamento. 

A recorrente apresentou suas razões de recurso de forma tempestiva aduzindo que 

atendeu todos os requisitos do edital de licitação, especificamente quanto ao atestado de 

capacidade técnica solicitado, que poderia ser em nome da empresa licitante ou de seu 

responsável técnico. 

Os demais participantes não apresentaram recurso ou contrarrazões. 

A Comissão de Licitação manifestou-se pelo acolhimento das razões, dando-lhe 

provimento e consequente habilitação da empresa recorrente.  

É breve o relato. 

Decido. 

Ao realizar análise minusiosa do edital assim como dos documentos de habilitação 

apresentados pela recorrente, é possível identificar que os apresentou conforme solicitado no 

instrumento convocatório. 

O art. 48 da Resolução nº 1.025/09 do CONFEA dispõe o seguinte: “A capacidade 

técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos 

dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.”  

O edital de licitação foi claro ao facultar a aprensentação de Atestado de Capacidade 

Técnica e Acervo Técnico em nome do profissional responsável técnico OU em nome da 

empresa licitante (item 5.1.4.1). 

No caso em tela, mesmo sendo o Atestado de Capacidade Técnica e Acervo Técnico 

em nome de empresa diversa das participantes, o responsável técnico é o mesmo 

(comprovado o seu vínculo empregatício), ou seja, atende ao disposto pela resolução do 



 

 

 

 

CONFEA e ao edital de licitação, demonstrando que a empresa recorrente possui capacidade 

técnica para executar o projeto objeto deste certame.  

Sendo assim, não há fundamento para inabiltar a empresa recorrente, pois apresentou a 

documentação conforme solicitado pelo instrumento convocatório. 

Diante do exposto, adoto os fundamentos da Comissão de Licitação para receber o 

recurso e no mérito julga-lo PROCEDENTE para HABILITAR a empresa Terramix 

Prestação de Serviços Eireli, CNPJ nº 40.216.462/0001-65 para a fase de abertura dos 

envelopes de proposta de preço. 

Isto posto, encaminhe-se ao setor competente para prosseguimento do feito. 

 

Coronel Freitas, 30 de setembro de 2022. 

 

 

Delir Cassaro 

Prefeito Municipal 

 

Carolina Rosalen Piva 

Consultora Jurídica 
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