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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

EDITAL Nº 12/2022 – TOMADA DE PREÇOS 

 

Vem a exame desta Comissão de Licitação o recurso administrativo impetrado pela licitante contra 

sua INABILITAÇÂO na fase documental do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 12/2022 – 

Execução da obra de reforma e modernização de complexo esportivo no bairro Nova Sapucaia – em 

reunião da comissão de licitação ocorrida no dia dois de setembro do corrente ano. 

O recurso administrativo foi impetrado no dia 12 de setembro de 2022 pela empresa EDUCANDO 

COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ 43.853.693/0001-78, protocolado de forma 

TEMPESTIVA. 

Como não houveram mais empresas interessadas não há a necessidade de Contrarrazões. 

 

DO PEDIDO: 

Ao se tornar INABILITADA após a sessão pública realizada no dia quinze de junho em ata lavrada, a 

empresa Educando Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda contesta sua inabilitação através de recurso 

direcionado à comissão de licitação contendo os principais argumentos: 

A recorrente alega que o parecer técnico que levou a sua inabilitação está equivocado quanto a 

análise da documentação técnica, sendo que a empresa comprovou através de vários atestados de capacidade 

técnica apresentados que possui a expertise necessária para a execução dos serviços compreendidos na atual 

licitação. Os documentos apresentados coprovam, segundo a requerente, que o corpo técnico de engenharia 

possui a qualificação necessária e exigida no edital, sendo suficiente para comprovar que a própria empresa 

também a teria. 

A empresa encerra seu recurso administrativo solicitando que seja revista sua Inabilitação e seja 

declarada habilitada no presente certame ou que seja concedido prazo para apresentar documentação 

complementar, caso necessário.  

 

DA ANÁLISE: 

Após o recebimento do recurso administrativo foi solicitada a manifestação da área técnica da SMPU 

(Secretaria Municipal de Planejamento Urbano) acerca do teor apresentado na peça recursal, o que foi 

respondido no dia 14/09/2022, assinado pelo servidor técnico municipal Engenheiro Diego da Luz Adorna. 

Em sua manifestação técnica, o Engº. Diego confirma que realmente os atestados e CAT 

apresentados pela requerente comprovam que o corpo técnico possui as competências exigidas nos itens 8.1.2 

e 8.1.3 do edital, porém, não há nenhuma indicação que os profissionais indicados tenham prestado os 
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serviços referentes à etapa de “Adequação às normas de Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI)”, 

referente ao item 8.1.2, e à etapa de “Instalação Elétrica”, referente ao item 8.1.3, enquanto ligados a empresa 

Educando Comércio de Artigos Pedagógicos, devendo esta apresentar uma Declaração em que confirme que 

estes profissionais farão parte da equipe técnica quando da execução contratual caso venha a ser vencedora 

do presente certame. 

Com referência ao edital de licitação, está claro que as exigências técnicas se dividem em duas 

diferentes documentações, a qualificação técnica-operacional exigida no item 8.1.2, e a qualificação técnica-

profissional exigida no item 8.1.3 sendo que em cada um desses itens estão especificadas as parcelas de 

maior relevância para que sejam comprovadas sua execução através dos atestados técnicos. 

Segundo o parecer técnico todas as parcelas foram comprovadas através de atestados e CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), porém, mesmo que não seja possível exigir no edital que os profissionais 

tenham vínculo formal com a empresa licitante (Artigo 30 §6º da Lei 8.666/93) é preciso que esta mesmo 

declare que os profissionais detentores dos atestados, ART e CAT farão parte de seu corpo técnico quando da 

execução do contrato, apresentando uma Declaração Formal com esta finalidade. Como sabemos, não é 

possível incluir documentos diferentes dos que foram apresentados no envelope de nº 01 e, portanto, não 

sendo possível neste momento incluir a declaração solicitada no parecer técnico. 

Ademais, em sua própria peça recursal, a empresa Educando informa que supõe-se que os 

detentores das ARTs e Atestados técnicos farão parte da equipe de execução das obras, caso seja Declarada 

Vencedora. Ocorre que para segurança jurídica do contrato a ser firmado, não podemos apenas supor, 

devendo ter certeza, ou pelo menos uma indicação formal de que tais profissionais farão parte da execução do 

objeto desta licitação. 

 

DA DECISÃO: 

Ante o exposto, a Comissão de Licitação do Município de Sapucaia do Sul INDEFERE o Recurso 

Administrativo apresentado pela empresa EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, 

CNPJ 43.853.693/0001-78, mantendo sua inabilitação no certame. Porém, conforme a única participante do 

certame foi Inabilitada e, após encerrada a fase recursal, a Comissão decide por abrir prazo para que a licitante 

possa apresentar documentação complementar, através do Artigo 48 §3º da lei 8.666/93, abrindo-se o prazo de 

oito dias úteis para a apresentação da Declaração Formal de que irá contar com os profissionais indicados nos 

Atestados de Capacidade Técnica, ART e CAT, durante execução do contrato caso venha a ser a vencedora 

deste certame, declaração esta que está de acordo com o parecer técnico emitido pelo Engº. Diego da Luz 

Adorna. Os autos do processo, contendo o recurso impetrado, incluído-se o atual julgamento e resposta por 

parte desta Comissão serão encaminhados a autoridade superior para conhecimento desta decisão. 
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Sapucaia do Sul, 21 de setembro de 2022 

 
 
 
 
 
            Jefferson Meister Pires                                                        Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues 
                  Presidente CPL                                                                                     Membro CPL 
 
 
 
 
 
               Simone de Almeida                                                                        Alaudelon de Araújo Luiz 
                    Membro CPL                                                                                       Membro CPL 
 
 
 
 
 

Ciente em 21/09/2022: 
Volmir Rodrigues 
Prefeito Municipal 


