
 
 
Edital de Concorrência nº 16/2022 

 

DECISÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 Trata-se de recurso administrativo no processo de Licitação na modalidade 

Concorrência n° 16/2022, o qual tem por objetivo 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. 

Todas as empresas saíram intimadas da sessão para apresentarem razões e 

contrarrazões recursais. 

A sessão pública ocorreu conforme Ata, em 15/09/2022:  
 

Ata referente ao recebimento dos envelopes do Processo Licitatório     Edital de 

CONCORRÊNCIA 16/2022 cujo objeto é 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. Aos quinze dias do mês de 

setembro de dois mil e vinte dois  às 14:00 horas, na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para 

o ato de recebimento dos envelopes e, abertura e julgamento das propostas e da 

documentação das empresas participantes do certame licitatório. Apresentou 

tempestivamente os envelopes, proposta e documentação a seguinte empresa:  

• ANDRÉ RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA com representante presente 

• SAMI CONSTRUÇÕPES LTDA sem representante presente 

• TERRAMIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI   sem representante 

presente. Após o recebimento os envelopes foram rubricados pela comissão 

atestando a inviolabilidade dos envelopes, após foi aberto o envelope n° 01 

contendo a documentação cujos documentos foram rubricados e analisados pela 

comissão e os membros presentes.  

• Após a análise dos autos do processo a comissão verificou que a empresa   

ANDRÉ RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA não apresentou atestado de 

capacidade técnica e o contrato de prestação de serviço comprovando vínculo 

com a empresa em desacordo com o 5.1.4.2 (C 1.1). A EMPRESA TERRAMIX 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentou certidão de acervo técnico e 

atestado de capacidade técnica em nome de empresa diversa (SRV PROJETOS) 

RESTANDO INABILITADAS DO CERTAME. A empresa SAMI 

CONSTRUÇÕES LTDA apresentou toda documentação de acordo com o edital 



 
 

restando habilitada.  Sem mais a tratar foi encerrada a presente ata que será 

publicada no site da prefeitura. FICA ABERTO O PRAZO RECURSAL NA 

FORMA DA LEI. Fica aprazada para data de 27/09/2022   às 14 horas a sessão 

pública para abertura do envelope n° 02. 

 

 

Recebidas as razões tempestivamente manifestando inconformismo, a qual a empresa 

TERRAMIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, em 21/09/2022 arguiu considerando 

que a decisão da comissão está equivocada, A decisão proferida pela Comissão de Licitações, 

quanto a inabilitação da empresa encontra-se equivocada, eis que a mesma atendeu a todas 

as exigências do edital, relativos a comprovação da qualificação técnica, conforme passamos 

a demonstrar. 

O Edital na alínea “b” do item 5.1.4.1, pede que o profissional responsável ou a 

empresa, comprove a aptidão para executar obra compatível em características semelhantes 

ao objeto desta licitação. 

Na alínea “a” do item 5.1.4.2, solicita “Atestado de capacidade técnica em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, com vínculo empregatício com a 

licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obras com 

as características dos serviços constante deste Edital”. 04.02. Para a comprovação da 

capacidade técnica a Recorrente/Licitante apresentou atestado fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Jupiá/SC, em cujo documento consta como RESPONSÁVEL TÉCNICO o 

Engenheiro André Luiz Simon, portador do CPF n.º 062.232.139-05 e do Rg. N.º 5055940 

SSP/SC – este indicado no certame em apreço (CC 016/2022), na qualidade de responsável 

técnico. 

Como é cediço, a capacidade técnica operacional da pessoa jurídica é obtida através 

dos Atestados de Capacidade Técnica e/ou Acervo Técnico, devidamente registrado no 

CREA, dos profissionais responsáveis técnicos de nível superior pertencentes ao quadro 

ermanente da empresa (ou a ela vinculados), de acordo com a Resolução nº 1.025/2009 do 

CONFEA que, em seu artigo 48, define claramente o que é a capacidade técnico-profissional 

de uma pessoa jurídica (capacidade técnico-operacional), conforme abaixo colacionado: 

“Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos 

técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.” 



 
 

 No rol de documentos apresentados para a habilitação preliminar, esta empresa 

recorrente comprovou ter responsável técnico que executou obras de características 

semelhantes, construção de muro de contenção no município de Jupiá – SC . O edital estava 

claro quanto a qualificação técnica, aonde o mesmo dizia que o Atestado de 

capacidade técnica deveria ser em nome do profissional OU da empresa, assim sendo 

a recorrente atendeu a todos aos requisitos sem erros, sendo que a Comissão de Licitações 

foi contra o edital na decisão de INABILITAR a empresa recorrente.  

Importante esclarecer que os atestados realmente estavam em nome de empresa 

diversa à licitação. Porém, o edital preconiza a possibilidade, vejamos “o Atestado de 

capacidade técnica deveria ser em nome do profissional OU da empresa” o que possui 

a possibilidade interpretativa em favor da recorrente. 

Não houveram protocolos de contrarrazões recursais. 

É o breve relato. Fundamento e decido. 

 A Administração Pública, como todos sabem, é regida, principalmente, pelos 

princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim como a prevalência do 

interesse público, seleção da proposta mais vantajosa e preservação do erário público. Dessa 

forma, esta administração municipal busca trabalhar com transparência e na forma dos 

princípios administrativos, com a finalidade de atingir o bem maior, o interesse da população. 

 Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas no contexto deste processo 

licitatório, estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a 

submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, sob o qual a lei 8.666/93 dispõe:   

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.  
 

A respeito do regramento do edital, Marçal Justen Filho, leciona:  

 

O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na 
acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos 
praticados no curso da 2/8 - Julgamento de Recurso licitação se resolve pela 
invalidade dos últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a 



 
 

administração frustra a própria razão de ser da licitação. Viola princípios 
norteadores da atividade administrativa. (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 13ª ed.  São Paulo: Dialética, 2009, p. 395) (grifo 
nosso).  

 
Com relação ao procedimento formal adotado, é conclusivo Hely Lopes Meirelles:  

 
Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais 
que a regem em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as 
instruções complementares e o edital pautam o procedimento da licitação, 
vinculando a Administração e os licitantes a todas as exigências, desde a 
convocação dos interessados até a homologação do julgamento. (Licitação e 
Contrato Administrativo, 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, págs. 2627) (grifo 
nosso). 
 

Diante disso, é fundamental reconhecer que as regras do Edital devem ser cumpridas 

pela Administração em sua totalidade, pois são as normas norteadoras do instrumento 

convocatório e que fazem lei entre as partes. Nesse sentido, dispõe o artigo 41 da Lei Federal 

nº 8.666/1993: "art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

Edital, ao qual se acha estritamente vinculada".  

Em comentário a previsão do referido artigo 41, o doutrinador Marçal Justen Filho 

destaca:  

O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da 
Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com 
aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, 
seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob um certo 
ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da 
licitação na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos 
administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes 
últimos. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2009, p. 543) (grifado). 
 

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do 

direito positivado através da Lei nº 8.666, de 1993, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa 

Jurídica de Direito Público deverá prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a 

todos os certames licitatórios em busca da supremacia do interesse público. 

Diante dos fatos apresentados a comissão decidiu pelo PROVIMENTO das razões 

de recurso apresentadas, HABILITANDO a recorrente no certame 

Vale destacar que a Administração prezou pelo zelo administrativo, prevalecendo o 

interesse público, concedendo oportunidade para recorrente. Destaca-se que há previsão 

editalícia que os documentos poderão ser autenticados por servidor ada administração, nos 

termos da Lei Federal 13.726/2018, artigo 3° II, II, a qual racionaliza os procedimentos 



 
 
administrativos tornando o processo cristalino com respeito as normas de regência, a fim de 

primar pelos princípios que amparam o Direito Público, bem como decisão pautada pelo 

princípio da Isonomia.  

Com base nas informações extraídas da documentação apresentada e na análise geral 

do trâmite processual, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, 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. É importante destacar que a presente 

justificativa não vincula a decisão superior acerca do certame, apenas faz uma 

contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, 

fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e 

posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente decisão à autoridade competente 

para apreciação e posterior ratificação. 

 

 

Coronel Freitas – SC, 30 de setembro de 2022 

 

 

 

CASSIANE FICAGNA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PREGOEIRA TITULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


