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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

 

RECORRENTES:  ODAIR GERALDO NEGRÃO – EPP 

   CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES – EPP 

   KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME 

 
RAZÕES: CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU INABILITADA A EMPRESA KRDC 

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME E HABILITARAM AS EMPRESAS 

HIDROAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, OBRACRI LTDA – EPP, PVR 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, COLINAZ ENGENHARIA EIRELLI – 

ME, EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME E SILVA & CYRINO LTDA – EPP. 

 

RECORRIDO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE ASSIS – FEMA 

 

CONTRARRAZÕES: SILVA & CYRINO LTDA – EPP. 

 

 

I – DAS PRELIMINARES 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa ODAIR 

GERALDO NEGRÃO, CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES – EPP E 

KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME, através de seu representante 

legal, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações no processo licitatório 

em epígrafe. 

a) Tempestividade: 
Na Tomada de Preços cabe interposição de recurso na fase de 
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habilitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata, o qual as 

empresas supracitadas tempestivamente entrou com o recurso. Desta feita, foram 

comunicado as licitantes participantes do certame da interposição de recurso, assim foi 

aberto prazo para interposição de eventual impugnação, nos termos do § 3º do art. 109 

da Lei de Licitações.  

b) Legitimidade: 
Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente recurso, 

atendendo ao previsto na Lei de Licitações (art. 109, inciso I, alínea "b"), bem como é 

tempestiva a impugnação ao recurso, cujo atendimento se prende desta feita ao artigo 

109, § 3º da mesma lei. 

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS 
Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foi dada ampla 

publicidade dos recursos interpostos, momento em que se oportunizou a apresentação, 

no prazo legal, de Contrarrazões pelo licitante. 

III – SÍNTESES DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES  
Alegam as empresas ODAIR GERALDO NEGRÃO - EPP e CAROLINA 

SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES – EPP que as empresas HIDROAR PROJETOS 

E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, OBRACRI LTDA – EPP, PVR ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, COLINAZ ENGENHARIA EIRELLI – ME, EMR 

CONSTRUTORA EIRELI – ME, SILVA & CYRINO LTDA – EPP não atenderam as 

condições estabelecidas no instrumento convocatório nos itens 1.1., 6.1.4. 6.1.4.1., 
6.1.4.3., 6.1.4.5., 6.1.7. e 6.1.7.1., por fim requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este 

subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do 

artigo 109, da lei 8666/93. 

Insurge a empresa KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI – 

ME contra a decisão de sua INABILITAÇÃO no certame, pelo fato de entender que há, 

claramente, uma confusão ao exigir que o atestado de capacidade técnica operacional 

seja registrado na entidade profissional, uma vez que este tipo de exigência ocorre 

somente para atestado de qualificação técnica PROFISSIONAL, somente atestados 

referentes à qualificação técnico-profissional devem ser registrados no CAU.  

Integra dos recursos em anexo. 
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IV – DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA SILVA & CYRINO LTDA – EPP 
Em sede de contrarrazões, a empresa SILVA & CYRINO LTDA – EPP 

rebateu, pontualmente, os questionamentos apresentados na peça recursal, 

defendendo a manutenção da decisão atacada. 

É o breve relatório. Passa-se a opinar. 

V – DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
De início, convém ressaltar que todas as fases do processo na 

modalidade Tomada de Preços obedeceram rigorosamente às disposições contidas no 

Instrumento Convocatório e que pautaram-se pelo princípio da legalidade, isonomia, 

boa fé, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, dentre outros 

correlatos. 

Adentrando na análise do recurso é importante destacar que o ponto 

impugnado pelas recorrentes foram os itens 1.1., 6.1.4. 6.1.4.1, 6.1.4.3., 6.1.4.5, 6.1.7. 

e 6.1.7.1. do instrumento convocatório, o qual transcrevemos abaixo: 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa(s) para execução de obras e 
serviços de engenharia abaixo, de acordo com este Edital e seus Anexos.  

1.1.1. Lote I – Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde Vitória;  

1.1.2. Lote II – Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde Jardim Paraná; 

1.1.3. Lote III - Serviços de ampliação do prédio da Unidade Básica de Saúde Vila Operária. 

 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.4.1. Registro da licitante ou inscrição em no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), constando, nos seus objetivos sociais, serviços do ramo da construção civil. 

(...) 

6.1.4.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso I do §1º do artigo 30 

da Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de Acervo Técnico) referente(s) a 

execução de obra(s) ou serviço(s) de características semelhantes ao objeto da licitação; 

6.1.4.4. Comprovação de aptidão de desempenho técnico por meio de atestados ou certidões 

fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, 

referente a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação; 

6.1.4.5. As empresas deverão apresentar no mínimo um atestado capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do proponente para o 

fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente. O atestado deverá ser impresso em folha timbrada e conter o 

CNPJ, nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e carimbo da empresa. 

(...) 

6.1.7. CRC 
6.1.7.1. A licitante poderá optar pela a apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL (CRC), emitido pela Prefeitura do Município de Assis, à FEMA – Fundação 

Educacional do Município de Assis, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, substituindo os 
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documentos correspondentes, a seguir enumerados, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades 

cabíveis, a superveniência de fato impeditivo de habilitação. A não apresentação de declaração 
será entendida pela Comissão de Licitação como manifestação de inexistência de fato que 
possa inabilitá-la, ocorrido após a obtenção dos documentos apresentados para fins de habilitação. 
(Grifo nosso) 

Cabe salientar que a analise deste recurso se pauta no parecer técnico 

emitido pelo Engenheiro Civil senhor Rui César Spera que analisou a documentação 

pertinente a Qualificação Técnica Operacional e Profissional das licitantes, além da 

análise e parecer do assessor jurídico Carlos Alberto Mariano e na legislação que rege 

as licitações públicas. 

Assim, a comissão analisou toda a documentação apresentada à luz da 

Lei 8.666/93, e, tendo como guia o vínculo ao instrumento convocatório, bem como os 

pareceres emitidos e por unanimidade, decidiu quanto os argumentos trazidos pelas 

recorrentes e contrarrazoante: 

1. Não acolher às alegações contra as licitantes HIDROAR 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA – EPP, COLINAZ ENGENHARIA EIRELLI – ME e EMR CONSTRUTORA EIRELI 

– ME pelo fato de não apresentarem no certame o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL (CRC) e DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

DE LICITAÇÃO, tendo em vista que, no instrumento convocatório estabelece, sem 

pairar dúvidas, que as empresas não cadastradas poderiam optar pela apresentação 

de todos os documentos enumerados nos itens 6.1.1. e 6.1.2., sendo assim, deixando 

de apresentar o CRC, da mesma forma a declaração de superveniência de fato 

impeditivo, o edital expressa que “A não apresentação de declaração será entendida 

pela Comissão de Licitação como manifestação de inexistência de fato que possa 

inabilitá-la”, vê-se que o representante das empresas recorrentes laborou em evidente 

equívoco de interpretação suas alegações. 

No caso, torna-se imprescindível dar ênfase ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo, os quais para Joel de Menezes 

Niebuhr constituem "garantias formais dos particulares em relação à administração 

Pública, fazendo com que o certame do início ao fim se deite sob critérios claros e 

impessoais". 

Neste sentido, ensina o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 
"(...) o ato convocatório possui características especiais e anômalas enquanto ato administrativo, não 
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se sujeita integralmente ao princípio da temporalidade (o ato posterior revoga o anterior). As 

autoridades administrativas dispõem da faculdade de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, 

nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. 

Editado o ato convocatório o administrador e o interessado submetem-se a um modelo norteador de 

sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança os atos a serem praticados e as regras que os 

regerão. Restará margem mínima de liberdade ao administrador, usualmente de extensão 

irrelevante." (In. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2008, pág. 54). 

Também podemos citar o Acórdão do Tribunal Regional Federal que possui 

a seguinte redação: 
Acórdão Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO. Classe: REOMS - REMESSA EX 

OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 57297. Processo: UF: ES Órgão Julgador: Data da 

decisão: 13/04/2005 Documento: TRF20013825 Relator(a) JUIZ ROGERIO CARVALHO Decisão 

Acordam os membros da sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda 

Região, a unanimidade, nos termos do voto do Relator, em negar provimento à remessa necessária. 

Ementa ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO, 

REMESSA "EX OFFICIO". CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA - LITSCONSORTE PASSIVA 

NECESSÁRIA - SEM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, RELEVADAS NO 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATICO, POR QUANTO A PROPOSTA ERA A DE 

"MENOR PREÇO". VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA AO EDITAL. SENTENÇA 

MANTIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A Administração não poderia, como o fez, afastar as 

exigências contidas no ato convocatório da licitação, porque, conforme mencionado, o edital vincula 

inteiramente a Administração e os proponentes às suas cláusulas, mesmo considerando que a 

proposta da litisconsorte passiva necessária era de "menor preço". 2. Manutenção da r. sentença. 

Remessa Necessária Improvida. (grifo nosso). 

2. Não acolher as alegações que a empresa PVR ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP deixou de apresentar em seu acervo, qualificação 

técnica compatível ao objeto do edital, uma vez que os documentos apresentados pela 

recorrida estão em conformidade com as súmulas 23 e 24 de TCE/SP. 

Além disso, de acordo com o parecer técnico emitido pelo Engenheiro 

Civil Rui César Spera, o atestado de capacidade técnica e o acervo técnico 

apresentado pela empresa habilitada no certame, comprovam que dispõem dos 

conhecimentos, da experiência e do aparato operacional necessário para satisfazer o 

objetivo da contratação. 

Ademais os documentos de habilitação técnica apresentados 

contemplam a execução dos serviços de característica semelhantes aos contratados 

por esta instituição, sendo assim, seria um equívoco de interpretação desconsiderar 

que há compatibilidade com o objeto licitado, além disto, o edital é claro ao expressar 

no item 6.1.4.3. (...) comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível (...) e não “idêntico” ao objeto. 
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3. Não acolher as alegações apresentadas contra a empresa SILVA & 

CYRINO LTDA – EPP referente à invalidação da CAT, devido à alteração do capital 

social da empresa, uma vez que é irrelevante, diante da pretensão da instituição, que é 

de comprovar se a empresa possui Capacidade Técnica Profissional e Operacional 

para garantir a satisfatoriedade da futura execução contratual, e não devem se prestar 

a frustrar o caráter competitivo do certame. 

Ressaltamos que o instrumento convocatório traz não só as condições 

de participação como a possibilidade de penalização às licitantes que não cumprirem 

as obrigações assumidas contratualmente. 

Nesse sentido, mantemos o nosso entendimento já exposto 

anteriormente de que as divergências de informações, que não comprometem a 

segurança na contratação, não gera motivo para inabilitação, já que seria de rigor 

excessivo desconsiderar o efetivo registro da empresa no CREA/SP, entidade 

profissional competente, nos termos exigidos no edital e no artigo 30, I, da Lei n.º 

8.666/93, até porque tais modificações evidenciam incremento positivo na situação da 

empresa. 

Também vale destacar que o parecer técnico emitido pela área técnica 

esclarece perfeitamente todos os pontos alegados pela empresa recorrente, além de 

ratificar a decisão da comissão em habilitar a empresa SILVA & CYRINO LTDA – EPP. 

Para Hely Lopes Meirelles, “a orientação é a dispensa de rigorismos 

inúteis e a não exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação 

dos interessados em licitar”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 2. Ed. São Paulo: 

RT, 1985, p. 122) 

4. Acolher as alegações apresentadas pelas recorrentes contra a 

empresa OBRACRI LTDA – EPP, em consonância com o parecer jurídico, uma vez que 

a empresa supracitada auto atestou sua capacidade técnica, desta forma, ferindo os 

princípios da moralidade e da impessoalidade. 

O instrumento convocatório estabelece que o atestado de capacidade 

técnica deve ser emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado em nome da 

licitante. 
6.1.4.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso I do §1º do artigo 30 

da Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de Acervo Técnico) referente(s) a 

execução de obra(s) ou serviço(s) de características semelhantes ao objeto da licitação; 

6.1.4.5. As empresas deverão apresentar no mínimo um atestado capacidade técnica, fornecido por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do proponente para o 

fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente. O atestado deverá ser impresso em folha timbrada e conter o 

CNPJ, nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e carimbo da empresa. 

As exigências de habilitação técnica visam prover a Administração de 

elementos técnicos suficientes para garantir que a proponente possui aptidão para 

cumprir com eficácia e qualidade a futura execução contratual, que no caso não teve 

como aferir já que o atestado emitiu o seu próprio atestado. 

Por fim, vale ressaltar que o parecer jurídico trouxe caso idêntico 

analisado pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC – 

003.233/2004-9, em que a decisão foi pela inabilitação da empresa proponente, em 

virtude de atestado emitido pela própria licitante. 

5. Não acolher o recurso interposto pela empresa KRDC 

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI – ME, tendo em vista que, a recorrente não 

assiste de razão, uma vez que não cumpriu o estabelecido no artigo 30, inciso II da lei 

8.666/93 e o item 6.1.4.4. do instrumento convocatório. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
(...) 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, imitadas as exigências 

a: (grifo nosso) 

Ressaltamos que os pareceres emitidos pelo Engenheiro Civil Rui 

César Spera, e pelo assessor jurídico Carlos Alberto Mariano, ambos corroboram com 

o nosso entendimento e enfatiza a decisão acertada da Comissão Permanente de 

Licitações. 

Portanto, a comissão de licitação, cumpriu o principio do julgamento 

objetivo, e devidamente inabilitou a empresa KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA 

EIRELI – ME, uma vez que cumpriu o exigido no edital como meio de habilitação no 

processo licitatório. 

Outrossim, encontramos respaldo na doutrina e jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União:  
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“Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação dos licitantes, 

mediante confronto com as exigências e condições do ato convocatório, serão desclassificados e não 

aceitos aqueles que não atenderem ao que foi estabelecido (...). 

O licitante que deixar de fornecer, quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido no ato convocatório ou com irregularidades será considerado 
inabilitado”. (Licitações e Contratos Orientações Básicas – 3ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada 

– Brasília 2006 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Página 169). (grifo nosso).  

Acórdão 628/2005 Segunda Câmara:  
Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, 

especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos 

nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993. (grifo nosso) 

Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o 

julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato convocatório, mesmo que 

em benefício da própria Administração.  

Princípio da Impessoalidade: Esse princípio obriga a Administração a observar nas suas decisões 

critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na 

condução dos procedimentos da licitação.  

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: obriga a Administração e o licitante a 

observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. 

Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. 

Verifica-se, então, que se trata de uma análise objetiva dos 

documentos apresentados e se seu teor está devidamente atinente ao pedido ao Edital. 

Não ficou clara a demonstração que a empresa cumpre com os requisitos de 

habilitação, nada restando, então, a fazer senão inabilitar a empresa.  

VI- DA DECISÃO 
Diante do exposto, após a verificação das circunstâncias de fato e de 

direito nas razões e contrarrazões do recurso, a Comissão Permanente de Licitações, 

DECIDE: 

ACOLHER PARCIALMENTE ao recurso interposto pelas empresas 

ODAIR GERALDO NEGRÃO- EPP e CAROLINA SPINOSA MOSSINI 

CONSTRUÇÕES – EPP, assim mantendo HABILITADAS às empresas HIDROAR 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA – EPP, COLINAZ ENGENHARIA EIRELLI – ME, EMR CONSTRUTORA EIRELI 

– ME e SILVA e CYRINO LTDA – EPP, e por INABILITAR a empresa OBRACRI LTDA 

– EPP. 

Por fim, NÃO ACOLHER o recurso interposto pela empresa KRDC 

CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI – ME, após verificação e análise dos 

documentos encaminhados, desta forma, mantendo-a INABILITADA. 
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Importante destacar que esta justificativa não vincula a decisão 

superior, 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 à análise desta e a decisão. 

 

Nada mais havendo a relatar, submeto à autoridade Administrativa 

Superiora, com as informações aqui prestadas, para decidir se mantém a referida 

decisão ou se dá provimento ao recurso, reformando-a.  

Este é o parecer, SMJ. 

Assis, 22 de agosto de 2017. 

A Comissão: 
 

 

 

Maria Salete Porto Steiger Elias Juliana Rodrigues Vieira Pedrolongo
Presidente Secretária 

 

 

 

Eduardo Aparecido de Souza Fernando Miranda Rosa
Membro Membro 

 

 

 

Rafael de Lima Rodrigues  

Membro  
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