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DESPACHO COPEL 

JULGAMENTO AOS RECURSOS (RAZÕES) E CONTRARRAZÕES  
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021  

PROCESSO Nº 1004/2021-5 

 

I – INTRODUÇÃO: 
Trata-se de manifestação sobre recurso frente ao resultado de julgamento de 

propostas da Tomada de Preços epigrafada, que tem por objeto a Contratação de empresa 

para execução de pavimentação, drenagem e sinalização das Ruas Jundiaí e Olímpia no 

Parque América no município de Rio Grande da Serra, impetrado pela empresa VIAPRECISA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 31.133.672/0001-

07. 

 
II – DO RECURSO ADMINISTRATIVO: 

Recurso administrativo, em sentido amplo, é expressão que designa os meios postos 

à disposição dos administrados para requerer que a Administração reveja seus atos. A fase 

recursal do procedimento licitatório tem como fundamento o direito ao contraditório e à 

ampla defesa nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

 

Ademais, assim dispõe a Lei nº 8.666/93: 

 
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 

alteração ou cancelamento; 
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e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de 

multa; 

 

Apresentadas as razões recursais, a Comissão poderá adotar as seguintes posturas: 

 

1) Conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e, no mérito, acolhê-lo, 

realizando um juízo de retratação e, desse modo, reconsiderando sua decisão e 

revendo seus próprios atos; 

2) Não conhecer do recurso (juízo negativo de admissibilidade), em razão da ausência 

de alguns requisitos de admissibilidade recursal; 

3) Conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e manter a sua decisão, 

devendo prestar as devidas informações à autoridade competente para o efetivo 

julgamento do recurso. 

 

Considerando a interposição de recurso, a Comissão Especial de Licitação, designada 

pela PORTARIA Nº 490/2021, apresenta a manifestação, conforme segue: 

 

III – DAS PRELIMINARES: 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa VIAPRECISA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 31.133.672/0001-07 

aos 03 de dezembro de 2021, contra a decisão que desclassificou a sua empresa e 

classificação das empresas: EMPARSANCO ENGENHARIA S/A e RENOV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 

Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente recurso, atendendo ao 

previsto na Lei de Licitações (art. 109, inciso I, alínea b). 

Para o devido cumprimento das formalidades legais, registre-se que os demais 

licitantes foram cientificados da existência e trâmite do respectivo recurso administrativo 

interposto, nos termos do §3° do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

As empresas EMPARSANCO ENGENHARIA S/A e RENOV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP, não apresentaram as suas contrarrazões. 

 
IV – DAS RAZÕES DE RECURSO: 

Inicialmente, alega a recorrente que a douta Comissão incorreu de excesso de 

formalismo ao desclassificá-la sob o argumento de não ter atendido o item 5.6 do edital, 

conforme excerto da fls. 744 da contrarrazão parte do processo administrativo em questão: 
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No mais, alega que as propostas apresentadas pelas empresas: EMPARSANCO 

ENGENHARIA S/A e RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP estão em 

desconformidades, conforme excerto das fls. 746 e 747 da contrarrazão parte do processo 

administrativo em questão: 
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os atestados de capacidade técnica apresentada pela empresa atendem a execução dos 

serviços a ser contratado e que o Certificado de Acervo Técnico – CAT atende o objeto 

(pavimentação), conforme item 4.1.4 alínea “d” do edital. 

 A recorrente manifesta-se também da decisão da classificação da empresa VIA 

PRECISA TERRAPLENAGEM EPP, pois a empresa deixou de apresentar os documentos 

relativos ao item 4.1.2 alínea “d” e item 4.1.4 alínea “c.1” do edital. 

Por fim, requer que a Comissão reconsidere a sua decisão e admita a participação da 

recorrente na fase de julgamento das propostas e anule a sua decisão declarando a empresa 

VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP inabilitada. 

 
V – DAS CONTRARRAZÕES: 

Nas contrarrazões apresentadas, tempestivamente, a empresa VIA PRECISA 

TERRAPLENAGEM EPP rebateu, pontualmente, as alegações apresentadas na peça recursal, 

pugnando pela mantença da decisão atacada.  

De inicío, inicia suas considerações afirmando que o recurso interposto pela empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração 

 Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

 

ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA não merece prosperar tendo em vista que as 

alegações da recorrente estão equivocadas, pois a empresa argumenta que não só 

apresentou os documentos atendendo as exigências editalícias, ou seja, não sendo 

plausível, as alegações levantadas pela recorrente. 

Sustenta ainda, alegando que a recorrente ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA 

LTDA foi inabilitada por não contemplar atividade pertinente com o objeto de licitação e os 

seus atestados não são compatíveis com a complexidade do mencionado objeto da 

licitação, conforme excerto da fls. 649 da contrarrazão parte do processo administrativo em 

questão: 

 
Ao final, requer que as contrarrazões ao recurso interposto sejam acolhidas, 

providas e que se mantenha inalterada a decisão da Comissão quanto a sua habilitação e 

inabilitação da empresa ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA. 

As razões e contrarrazões dos recursos foram publicadas no site oficial do município 

para conhecimento de todos. 

Impõe-se esclarecer que o recurso em licitação pública é peça de necessário controle 

administrativo, em que a licitante que teve seu direito ou pretensão, em tese, prejudicado, 

tem a oportunidade de desafiar a decisão que lhe é desfavorável, com vistas à 
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reconsideração do poder público. 

Do outro lado, a contrarrazão gera a oportunidade de revide técnico, pautada na 

ampla defesa e no contraditório, em que a licitante interessada defende a sua manutenção 

ou de outrem, nas condições da decisão lavrada. 

Certos é que ambos são institutos importantes e devem ser bem recepcionados pela 

administração, desde que não sejam protelatórios. Se utilizados com responsabilidade e, 

sobretudo, com lealdade e fundamentos adequados, torna-se a pilar da defesa do interesse 

público. 

Dito isso, passamos a análise propriamente dos recursos apresentados. 

 
VI – DA ANÁLISE: 

Primeiramente é importante ressaltar que todos os procedimentos adotados na 

Tomada de Preços nº 03/2021, estão embasados nos princípios insculpidos no art. 3° 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) 

 

Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela empresa ENGETEC 

TECNOLOGIA E ENGENHARIA o qual a Comissão considerou a recorrente inabilitada sob os 

argumentos que não foi localizado em seu objeto social a atividade que seja pertinente ao 

objeto a ser licitado com o item 2.12 alínea “d” e que os atestados de capacidade técnica 

apresentada pela empresa não atendem a execução dos serviços a ser contratado, 

conforme item 4.1.4 alínea “d” do edital. 

Neste sentido, cumpri destacar que a Comissão acompanha a orientação e 

esclarecimento da equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento para tomar a sua 

decisão quanto à habilitação ou inabilitação das empresas/licitantes, a decisão da Comissão 

se baseou na análise documental realizada no dia 26/08/2021 pela equipe técnica da 

Secretaria de Obras e Planejamento (fls. 620/624), conforme excerto da fls. 621: 
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 Passamos a analisar o item 2.12 alínea “d” do edital: 

2.12. Não poderão participar da licitação as pessoas físicas ou 

jurídicas: 

(...) 

d) Que não possuam em seu objeto social ramo de atividade que 

seja pertinente ao objeto a ser licitado; 

O princípio da especialidade da pessoa jurídica, é que a empresa estaria vinculada 

estritamente ao objeto social descrito em seu contrato constitutivo. Logo só poderia realizar 

as atividades previstas no contrato social. 

Já no sistema jurídico pátrio, não incide tal conceito. Sendo assim, há uma maior 

liberdade ao empresário para desempenho de atividades que não estejam descritas no 

contrato social. No entanto, isso não pode servir para o desvirtuamente dos objetivos da 

empresa. 

Na licitação, o contrato social é exigido para fins de habilitação jurídica visando 

verificar a existência jurídica de uma empresa e sua regularidade constitutiva, a Comissão 

no uso de suas atribuições abriu diligência e constatou que embora não tenha sido 

encontrado em seu contrato social o objeto “pavimentação” verificamos que consta em seu 

objeto “Obras de engenharia civil”.  

 

Portanto, o problema do objeto social ser compatível com a natureza da atividade 

prevista no objeto de licitação relaciona-se com a qualificação técnica. Se uma empresa 

apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, a 

ausência em seu objeto social não pode ser empecilho a sua habilitação. 

Da análise item 4.1.4 alínea “d” do edital: 

4.1.4. Para Qualificação Técnica: 
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(...) 

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 alinea “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 40cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito; 

II. Assentamento de paralelepípedos sobre areia; 

III. Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP100, inclusive 

encostamento de terra – FCK=20,0MPA; 

IV. Passeio de concreto FCK=15,0MPA, inclusive preparo de caixa e 

lastro de brita. 

 

Diante dos argumentos trazidos pela recorrente, tais alegações depreendem de 

análise técnica por conta disso a Copel encaminhou os autos para reanálise da 

documentação por parte da área técnica, cabe considerar que a finalidade precípua da 

exigência da demonstração pelos interessados é de possuir condições técnicas para 

executar o objeto pretendido, é garantir que o objeto licitado seja entregue em condições 

de segurança para a população e que o uso dos recursos públicos sejam empregado de 

maneira adequada. 

Dessa forma após a reanálise da equipe técnica da Secretaria de Obras e 

Planejamento. Vejamos o parecer: 
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Conforme parecer técnico torna-se evidente que a Copel deverá rever a decisão 

anteriormente proferida.  

A esse propósito, o princípio da autotela administrativa representa a Administração 

Pública poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando 

houverem sido praticado com alguma ilegalidade, tais características fundamentam a 

decisão da equipe técnica, que busca tão somente zelar pela legalidade dos atos. 

Outrossim, imperioso ressaltar que a Administração Pública pode rever seus atos a 

qualquer tempo, desde que reconheça que praticou ato contrário ao direito vigente, 

conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das súmulas 346 e 473: 
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Súmula 346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 

seus próprios atos. 

 

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, e todos os casos, a 

apreciação judicial.  

 
 Diante de exposto, a que equipe técnica verificou a inadequação da decisão anterior, 
modificou-a, visando preservar a legalidade do procedimento. Tal decisão está sendo 
amparada pela legislação, pelos princípios norteadores da atividade administrativa e com 
base na doutrina especializada sobre a matéria. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atirbuições e em obdediência a 
Lei n° 8.666/93, em respeito aos princípios licitatórios, respeitados os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INFORMA que em referência aos fatos 
apresentados e da análise realizadas nas razões e tudo o mais o que consta dos autos; 
DECIDE ACATAR o parecer técnico emitido pela equipe técnica da Secretaria de Obras e 
Planejamento, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do projeto básico e 
detentores do conhecimento técnico da área; RETIFICAR a decisão anteriormente proferida 
e DECLARAR: 
 

a) HABILITADA a licitante ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. 
  

Da análise da habilitação da empresa VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP quanto a 
apresentação dos documentos ao item 4.1.2 alínea “d” e item 4.1.4 alínea “c.1”.  

 
Vejamos o item 4.1.2 alínea “d” do edital: 

 
4.1.2. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
(...) 
d) Certidão que comprove a regularidade para com a 
Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
consistente na regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito 
Federal; (grifo nosso) 

 
As alegações da RECORRENTE, seja a de acusar que não foi comprovada, pela 

RECORRIDA, a regularidade “completa” com a Fazenda Estadual. Nota-se que não é 
solicitada, de forma alguma, a apresentação, em conjunto, das duas certidões citadas pela 
RECORRENTE. 
 Por outro lado, como escopo da licitação é aceitar o maior número possível de 

participantes no certame aptos a prestar serviços à Administração. Assim, penso que não se 

pode, efetivamente, afirmar que a licitante deixou de exibir toda a documentação 

necessária à habilitação, devendo ser considerado atendido o requisito editalício, diante da 

certidão negativa de ausência de dívida ativa. 
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 Do item 4.1.4 alínea “c.1” do edital: 

4.1.4. Para Qualificação Técnica: 

a) Prova de registro ou inscrição do licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia (CREA) ou Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

b) Atestados de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprovem a 

sua experiência de ter executado ou estar executando serviços 

pertinentes e compatíveis em características e quantitativos e prazos 

com o objeto deste Edital.  

c) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido na modalidade de Engenharia Civil 

ou Arquitetura, que possa atestar atividades, de acordo com a 

Resolução nº 1.007/03 do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA e a Lei Federal nº 12.378/10; 

c.1) A comprovação de que o profissional indicado pertence ao 

quadro permanente de pessoal da licitante poderá ser feita pela 

apresentação da Carteira de Trabalho, da Ficha de Registro de 

Empregados, do Contrato de Trabalho ou Contrato Social, sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços, nos termos da sumúla 25 do TCESP; (grifo nosso) 

 
 Nota-se que a empresa VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP apresentou a 
documentação emitida pelo CREA/SP que comprova que o profissional técnico é nada 
menos que o responsável técnico da empresa e também detentor dos atestados de 
capacidade técnica do profisional acompanhado do Certificado de Acervo Técnico – CAT, 
apresentados no certame. 
  
 Frisa-se que o CREA constitui o órgão estadual responsável pelo cadastro e 
fiscalização de profissionais e empresas dedicadas ao ramo da engenharia, portanto, a 
documentação por ele emitida também comprova a existência de vínculo entre o 
profissional e a empresa. 
 Sendo assim, a empresa assumiu o compromisso futuro de que caso seja vencedor do 
certame o responsável técnico apresentado participará da execução contratual.  
  Vale destacar que o procedimento licitatório, como processo que é, não pode ser 
considerado em fim em si mesmo, mas um instrumento para se atingir o fim almejado, qual 
seja, no presente caso, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, visando 
ao interesse público.  
 Por fim, deve-se ter em mente, ainda, o princípio do formalismo moderado, típico do 
direito administrativo e, segundo o qual, não deve o administrador prender-se ao 
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formalismo excessivo em detrimento da razoabilidade e proporcionalidade que melhor 
garantam à Administração, sempre dentro da legalidade, a obtenção da proposta que lhe 
seja mais favorável. 
 É oportuno destacar o princípio da competitividade, consagrado pelo art. 3º, caput, 
da Lei 8.666/93. O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos 
agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato;   

 
 É preciso evitar formalismos excessivos a fim de impedir a ocorrência de dano ao 
erário e valorizar a vantajosidade e economicidade da proposta. 
 

[...] em razão da jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos 
1.791/2006 e 1.734/2009 – Plenário, entre outro), configura 
formalismo excessivo a desclassificação de empresa participante de 
certamen licitatório em decorrência de mero erro material no 
preenchimento de anexo, desde que seja possível aferir a informação 
prestada, sem prejudicar o andamento da sessão, situação ocorrida 
no julgamento das propostas das empresas na Tomada de Preços 
[...]. 

 
 Afronta o princípio da razoabilidade a desclassificação de empresa, que pode 
apresentar proposta mais vantajosa a administração, quando restar amparada em mero 
formalismo. 
  Sendo assim, CONCLUI-SE de forma coerente e responsável, respaldados nos 
princípios norteadores da atuação administrativa, pela manutenção da decisão proferida 
quanto à habilitação da licitante VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP.   
 
 
VII – DA DECISÃO DA COMISSÃO: 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa recorrente 

ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, por ter sido protocolado no prazo legal e o 

mesmo se dá para a contrarrazão apresentada pela empresa VIA PRECISA TERRAPLENAGEM 

EPP, logo conheço-os como tempestivos. 

A Comissão no uso de suas atribuições e em obediência a Lei n° 8.666/93, bem 

como, em respeito aos princípios licitatórios, em referência aos fatos apresentados e da 

análise realizada nas razões e tudo o que mais consta dos autos, DECIDE ACATAR o parecer 

técnico emitido pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento, tendo em vista 

que são os responsáveis pela elaboração do projeto básico e detentores do conhecimento 

técnico da área; RETIFICAR a decisão anteriormente proferida e DECLARAR HABILITADA a 

licitante ENGETEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. 
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No mérito, as argumentações apresentadas pela recorrente ENGETEC TECNOLOGIA E 

ENGENHARIA LTDA não demonstraram fatos capazes de demover a Comissão da convicção 

do acerto de sua decisão sobre a habilitação da licitante VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP, 

sendo então motivo para julgá-lo IMPROCEDENTE o recurso interposto, e sendo assim, 

mantenho a licitante VIA PRECISA TERRAPLENAGEM EPP HABILITADA no presente certame. 

Importante destacar que a análise e decisão desta Comissão não vinculam a decisão 

superior, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi 

carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade Competente, a quem cabem a 

análise desta e decisão final. 

Desta feita, remeto os autos do processo à autoridade superior para análise e 

decisão.     

 

 
Rio Grande da Serra, 13 de outubro de 2021. 
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