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DESPACHO COPEL 

JULGAMENTO RECURSOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 PROCESSO Nº 478/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 

E SINALIZAÇÃO DAS RUAS REGISTRO E PACAEMBU (ESTACA 23 A 28+8, 15 E 

EMBOCADURA) E MURO DE GABIÃO NA TRAVESSA JOÃO AMÉRICO E EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM NA TRAVESSA JOÃO AMÉRICO. 

 

 

I– DOS FATOS 

 

Conforme ata da sessão de Tomada de Preços epigrafada, a empresa: 

VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP foi i n a b i l i t a d a  no certame por não atender 

integralmente ao exigido no edital, quanto a apresentação da Documentação. 

As empresas ACETEC CONSTRUTORA LTDA, RENOV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES LTDA e CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA foram declaradas habilitadas 

no certame. 

A empresa VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA interpôs 

recurso contra sua inabilitação e contra a habilitação das empresas RENOV 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e ACETEC CONSTRUTORA LTDA. 

 

II- DOS RECURSOS 

 

VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

O recurso administrativo da empresa VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA foi interposto tempestivamente quanto ao prazo e forma legais, tal 

como previsto no instrumento convocatório e no artigo 109, inciso I, da Lei Federal n.º 

8.666/1993, pelo que deve ser conhecido. 
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A recorrente manifesta-se diante da decisão na qual foi inabilitada: “A 

recorrente veio participar com a mais estrita observância das exigências existentes no 

Edital...” e quanto a decisão de habilitação das empresas ACETEC CONSTRUTORA LTDA e 

RENOV PAVIMENTÃO E CONSTRUÇÕES LTDA a recorrente se manifestou “as recorrentes 

apresentaram Atestado e Acervo de Muro de Contenção e não Muro de Gabião”. 

Encerra requerendo que a Comissão de Licitações reconsidere sua decisão, 

e a mesma seja habilitada para o presente certame e inabilite as empresas Acetec 

Construtora Ltda e Renov Pavimentação e Construções Ltda. 

 

III– DA ANÁLISE 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, a Comissão 

Permanente de Licitações – COPEL encerrou seus trabalhos de Habilitação trazendo como 

resultado, entre outros, a Inabilitação da empresa VIAPRECISA TERRAPLENAGEM EPP, pelo 

fato da recorrente ter deixado de apresentar o item 4.1.3 alínea b, IV, b.2 do edital – Os 

Balanços, elencados nos incisos I a IV acima apresentados por fotocópia extraída do Livro 

Diário e que nos termos da Resolução CFC n° 1.330/2011 esteja devidamente autenticada 

na junta Comercial ou outro órgão equivalente, deverão estar acompanhados por fotocópia 

dos Termos de Abertura e Enceramento que compreendam todo o exercício social. 

Primeiramente é importante ressaltar que todos os procedimentos 

adotados na Tomada de Preços nº 002/2021, estão embasados nos princípios insculpidos no 

art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue: 

 

“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.” (grifo nosso). 
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Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela empresa 

VIAPRECISA TERRAPLENAGEM EPP. 

Inicialmente, devemos analisar o que dispõe o item 4.1.3.b.IV. do Edital, 

vejamos: 

4.1.3. Para Qualificação Econômico-Financeira: 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício 

(D.R.E.), sendo considerados aceitos, como na forma da lei, assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pelas Leis 6.404/76 e 9.457/97 (Sociedade 

Anônima – S.A.): publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornais de 

grande circulação; ou por fotocópia extraída do Livro Diário – devidamente 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou outro órgão 

equivalente; 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): por 

fotocópia extraída do Livro Diário e que nos termos da RESOLUÇÃO CFC N.º 

1.330/2011 esteja devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço 

e da Demonstração de Resultado do Exercício (D.R.E.), nos termos da RESOLUÇÃO 

CFC N.º 1.330/2011 devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial 

da sede ou domicilio da licitante ou outro órgão equivalente; 

III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 123/06 – Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por 

fotocópia do Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício (D.R.E.) nos 

termos da RESOLUÇÃO CFC n.º 1.330/2011 devidamente registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou outro órgão 

equivalente; 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicilio da licitante ou outro órgão equivalente. 

b.1) Caso a Escrituração Contábil seja na forma eletrônica, deverá estar de 

acordo com o disposto nas Resoluções CFC nº 1.299/2010 e 1.329/2011 e 

Instrução Normativa nº 107/08 do DNRC, sendo apresentada a impressão do Livro 

Digital, juntamente com o Termo de Autenticação; 
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b.2) Os Balanços, elencados nos incisos I a IV acima apresentados por 

fotocópia extraída do Livro Diário e que nos termos da RESOLUÇÃO CFC N.º 

1.330/2011 esteja devidamente autenticada na Junta Comercial ou outro órgão 

equivalente, deverão estar acompanhados por fotocópia dos Termos de 

Abertura e de Encerramento que compreendam todo o exercício social; 

b.3) Os termos de Abertura e Encerramento deverão equivaler ao período 

do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social, assim considerados os 

apresentados nos termos do art. 175 da lei 6.404/76, sendo aceitos os termos 

equivalentes aos balanços intermediários (mensal, bimestral, trimestral, 

semestral), desde que juntados todos os termos correspondentes ao período de 

todo exercício. 

 

A referida empresa junto com o recurso anexou os Termos de Abertura e 

de Encerramento do seu Balanço Patrimonial. 

Em atenção ao recurso apresentado, é oportuno destacar o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, consagrado pelo art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. 

O art. 41, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes públicos:  

Art. 41 – A administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

Afronta o princípio do instrumento convocatório a ausência do que foi 

pedido no edital, sendo que no momento de apresentação dos envelopes o licitante deve 

ter conhecimento das exigências legais editalícias. A ausência de documentação caracteriza 

o descumprimento ao edital. Como salienta Jessé Torres (2009, p.526) a proibição de serem 

aceitos posteriormente respeita o direito dos demais licitantes ao processamento do 

certame de acordo com as exigências do edital.  

De acordo com a Lei 8666/93, art. 43 § 3° - É facultada à Comissão ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 

Administração e o licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas 
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no edital. 

Quanto a inabilitação das empresas RENOV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA e ACETEC CONSTRUTORA LTDA, foi encaminhado os autos para análise 

técnica mais detalhada e manifestação do que foi solicitado no edital quanto a capacidade 

técnica. 

Conforme consta no edital no item 4.1.4.d: 

4.1.1. Para Qualificação Técnica: 

 

d) Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, 

emitido em nome do profissional citado na alínea “c” acima, comprovando a 

execução de serviços de características semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacional pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

considerada como parcela de maior relevância técnica, a execução dos serviços 

elencados abaixo: 

I. Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito; 

II. Fornecimento e assentamento de guias tipo Pmsp 100, inclusive 

encostamento de terra – FCK= 25, Ompa; 

III. Base de concreto FCK=15,00MPA para guias e Sarjetas e 

Sarjetões; 

IV. Assentamento de paralelepípedos sobre areia (IE-23); 

V. Reforço de sub-leito/sub-base de solo melhorado com brita 50 % em 

volume; 

VI. Fornecimento e assentamento de guias tipo pmsp 100, inclusive 

encostamento de terra – FCK=20,00 OMPA 

VII. Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, 

diâmetro 60 cm – Tipo PA-2; 

VIII. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada AF 

04/2016; 

IX. Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de 

gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura 

menor ou igual a 4 m fornecimento e execução AF 12/2015. 

 

A Secretaria analisou e alegou que houve a devida apresentação dos 

atestados de capacidade técnica, e verificou-se a conformidade com as condições exigidas 
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no edital, mantendo assim as empresas ACETEC CONSTRUTORA LTDA e RENOV 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA habilitadas para a fase de abertura de propostas. 

Deste modo, a partir da análise do recurso apresentado, das consultas e 

fundamentações e Secretaria consultada e embora tenha agido dentro da legalidade, e 

julgamento objetivo, sobretudo observamos também o principio da veiculação do 

instrumento convocatório. 

IV – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto e à luz dos princípios basilares e correlatos das 

licitações públicas, encaminho o presente para apreciação do Secretário Municipal de Obras 

e Planejamento, para conhecimento e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da VIAPRECISA 

TERRAPLENAGEM EPP, seguindo o julgamento anterior que a considerava a empresa 

VIAPRECISA TERRAPLENAGEM EPP - INABILITADA e as empresas ACETEC CONSTRUTORA 

LTDA, RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA e CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS 

LTDA - HABILITADAS. 

 

                  Rio Grande da Serra, 16 de Julho de 2021. 

 

 

                                                         JULIANA OLIVEIRA DA SILVA 

                                     Presidente da COPEL 

  


