
 
 
 

PARECER JURÍDICO 
 

REF: Concorrência nº 01/2021 
 
Recorrentes: CS CONSTRUÇÕES E EMPREEDNIMENTOS LTDA., YMPACTUS 
CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI e INO9VARE ENGENHARIA LTDA. 
Recorrido: Comissão Permanente de Licitação, CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, 
CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA e EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI. 
 
 
 

EMENTA: Concorrência sob regime de menor 
preço. Recurso Administrativo. Ausência de 
documentos mínimos previstos em Edital. 
Inobservância ao conteúdo do princípio da 
vinculação à norma editalícia. Qualificação e 
capacidades técnico-operacional e técnico-
profissional não comprovadas. Licitantes 
inabilitadas. Excesso formal não verificado. 
Negado provimento aos Recursos 
Administrativos.  

 
Trata-se de consulta instruída pelo Setor de Licitações deste 

município de Seabra – Estado da Bahia,  acerca da legalidade da 
Concorrência Nº 01/2021, bem como acerca do Recurso Administrativo 
interposto tempestivamente, com fins de reformar decisão da Comissão 
Permanente de Licitação do município de Seabra/Ba que inabilitou as 
empresas licitantes recorrentes .  

 
A presente instrução foi encaminhada com os seguintes 

documentos: Recurso Administrativo da  CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. e YMPACTUS CONSTRUTORA E 
TRANSPORTES EIRELI ,  contrarrazões Administrativa da INO9VARE 
ENGENHARIA LTDA.,  edital do certame, documentos constitutivos das 
licitantes recorrente e recorrida, a ta das sessões de abertura dos 
envelopes, publicações de avisos pertinentes ao certame no Diário 
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Oficial deste Município,  assim com o análise técnica interna pelo setor 
de licitações responsável.  

 
É o relatório.   
Passo a opinar.  

 
I -  INTRODUÇÃO 

 
A licitação é o processo administrativo que precede à constituição do liame 

contratual entre licitante e a administração. É o conjunto de atividades instrumentais 
que dá segurança à administração, vinculando o contrato que dela possa advir, 
abrindo a todos os cidadãos a oportunidade de, em pressuposta igualdade de 
condições, participarem da própria Administração através da oferta de bens e 
serviços ao Poder Público. 

  É o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 
função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições 
fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas 
dentre as quais selecionará e aceitará a que mais se adequar ao interesse público. 

  O doutrinador Hely Lopes complementa o raciocínio acerca da licitação 
agregando importante ensinamento sobre a necessária eficiência do procedimento: 
“como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual 
oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos”. 

  A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar a 
proposta mais vantajosa para a Administração, resguardados os conteúdos dos 
princípios que lhe regem trazidos pela constituição.  

  O processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucionais da 
isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, da eficiência administrativa e outros correspondentes, se assim 
houver. 

 

II – DO RECURSO DA CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
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  Adentrando o mérito,  restou evidenciado a partir da análise do 
Recurso Administrativo apresentado pela empresa CS CONSTRUÇÕES E 
ENGANHERIA, assim como elementos apresentados à baila,  a ausência 
de documentos/declarações essenciais à habilitação da licitante quando 
da sessão de abertura dos envelopes,  quais sejam: alíneas “d” e “f” do 
item 5.12 do presente Edital da Concorrência nº 01/2021.  
 
  O Recurso Administrativo apresenta diretamente tese que em 
torno da configuração de um suposto erro material,  uma vez que as 
declarações/documentos previstas nas alíneas “d” e “f” do item 5.12 do 
Edital da Concorrência nº 01/2021 forma apesentados,  no entant o, sem 
assinatura de seu representante legal.  
 
  Vale ressaltar,  que a CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA.,  se furtou em seu Recurso Administrativo de tentar comprovar as 
exigências previstas nas alíneas “d” e “f” do item 5.12, com intuito 
apenas de desmotivar a decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
atacando sem apresentar elementos que demonstrem:  
 

(i) que possui em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta,  DESCREVER OS PROFISSIONAIS 
detentor(es) de Atestado(s) de Responsab ilidade Técnica, 
devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) 
de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do 
Estado em que foi realizado o serviço de característica 
semelhante às do objeto da licitação.   

(ii)  atestado de visita emitido pel o órgão licitante 
(exclusivamente por Engenheiro da Prefeitura),  em nome da 
licitante,  de que ela,  por intermédio de engenheiro civil ,  
visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços,  
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos . 

 
  Ora,  os pontos acima retirados do presente Edital da Concorrência 
nº 01/2021, referem-se a exigência editalícia a constituir segurança 
jurídica para celebração do contrato/relação de engenharia,  não 
merecendo reformar a decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
em torná-la inabilitada.  
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  Isso porque, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
encontra-se especado na própria Constituição Federal,  ao disciplinar  que a 
administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência . Concorrentemente , 
materializa-se o mandamento constitucional de que as compras e alienações 
sejam feitas precedidas de processo  de licitação, em obediência aos 
princípios acima expostos, conferindo igualdade de condições a todos os 
concorrentes, nos termos do art.  37, XXI, da CF.  
 
  Por outra mão, a Lei Federal nº 8.666/93, que rege os processos 
licitatórios, por sua vez, estabelece em seu art.  41, caput, de forma 
expressa, a vinculação da Administração Pública às regras edilícias, in 
verbis: 
 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital,  ao qual se acha 
estritamente vinculada.  

 
  A referida disposição normativa busca proporcionar segurança 
jurídica para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 
procedimento formal, que determina à Administração Pública que observe 
as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e  rege a 
licitação.  
 
  No mesmo passo, prevê o art.  43, §3º da Lei nº 8.666/93, vejamos:  
 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos:  
 
§ 3º.  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 originariamente da proposta.  

 
  Ora, a Recorrente deixou de apresentar, no mo mento da abertura dos 
envelopes de habilitação, documentos necessariamente exigidos em Edital 
Público, uma vez que apresentados de forma apócrifa, e portanto, incapazes 
de agregarem validade às suas informações declaradas.  
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  É sabido, que a assinatura em documento unilateral,  empresta 
validade jurídica às informações ali contidas, assim, a assinatura em 
documentos, constitui condição essencial para que seja revestido de 
validade. Noutras palavras, a ausência de assinatura no d ocumento lhe 
retira a validade jurídica, para prosseguimento em certame público.   
 
  Nesse contexto, a falta de assinatura torna o documento apócrifo, ou 
seja, sem condições de atestar sua autenticidade, pois, a ausência da 
assinatura desnuda o documento da necessária e imprescindível formalidade 
legal, principalmente, atentando-se ao fato de que o licitante esteve 
ausente, o que termina por impossibilitar seja sanado, bem como seja 
diligenciado, pois não se trata de mera averiguação acerca da 
veracidade de determinado documento.  
 
  Para além disso, a etapa do credenciamento objetiva identificar o 
representante legal para falar em nome da Empresa Licitante durante a 
reunião de abertura dos envelopes, tanto de habilitação, quanto de 
propostas.  
 
  No caso em tela, não ocorreu o credenciamento e, por isso, nos 
termos das orientações do TCU não poderá suprir falta de assinatura em 
documentos e propostas: “falta de assinatura na proposta pode ser suprida 
pelo representante legal presente na sessão”.  
 
  Vale ressaltar,  que não se está a defender o excesso no formalismo, o 
qual impede o saneamento de vícios, mas está -se demonstrando que a 
habilitação de empresas que não cumprem as regras vinculadas ao Edital  
relativa a apresentação de documento, constitui-se em decisão ilegal que 
descumpre vários os princípios que regem a administração pública .  
 
  Dessa maneira, nosso entendimento é que a  possibilidade de 
apresentação de documentos de habilitação após a data de abertura  17 de 
agosto de 2021- além de descumprir as regras edilícias e legais, fere o 
conteúdo do princípio administrativo da isonomia.  
 
  Em síntese, o princípio da isonomia garante que a Administração 
Pública deve conduzir o procedimento licitatório de maneira impessoal, 
sem prejudicar nenhum licitante. É  evidente que na hipótese de aceitação 
dos novos documentos apresentados pela Rec orrente encontra-se maculado 
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o conteúdo do referido princípio capaz de eivar de nulidade  o presente 
certame.  
 
  Por todo exposto, é o nosso entendimento que não merece reforma 
resta a decisão da CPL que inabilitou a Rec orrente CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 
 
III  – DO RECURSO DA YMPACTUS E TRANSPRTES EIRELI  
 
  Cumpre asseverar, que fora exaurido no tópico anterior, a 
necessidade para habilitação de licitantes, o integral atendimento às regras 
edilícias, as quais devem ser observadas na sua integralidade, tendo em 
vista a obrigatoriedade legal de obediência ao pr incípio da vinculação ao 
instrumento convocatório.  
 
  Ocorre que, a Administração Pública deverá analisar a qualificação 
técnica dos licitantes, na etapa da habilitação, com o fito de verificar se a 
licitante cumpre os critérios de conhecimento, experiênc ia e equipamentos 
técnicos e humanos suficientes para satisfazer a execução do objeto 
licitado.  
 
  Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art.  30, II c/c §1º, I:   
 

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;  
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§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso 
II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras  e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:  
 
I  - capacitação técnico-profissional: comprovação 
do licitante de possuir em seu quadro permanente, 
na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos;  

 
 
  Incumbe à Administração Pública, com base nos di zeres impostos 
pela Lei nº 8.666/93, aferir a capacidade técnica-operacional, a experiência 
do licitante, a aptidão técnica da licitante , a partir da apresentação de 
comprovação ou elementos  pelos licitantes , enquanto organização 
empresarial,  que demonstrem sua aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação.  
 
  Ora, não se trata de uma exigência esdrúxula, excessiva ou arbitrária, 
a referida exigência nesse caso, tem o objetivo de identificar  a experiência 
do profissional indicado pelo licitante para atuar com seu responsável 
técnico. 
 
  O TCU, por sua vez, já se manifestou acerca da exigência, por meio 
da Súmula nº 263, veja-se:  
 
“...para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, 
e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDE7C713NEVDEBSUTDGR1W

Quinta-feira
30 de Setembro de 2021

37 - Ano  - Nº 3622



 
 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado ” .  
 
  Já no que toca à capacidade técnico-profissional, incumbe-se a 
Administração Pública de averiguar se  a licitante possui em seu quadro 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, que seja detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço com características pertinentes e 
compatíveis com o objeto licitado, nos t ermos do mencionado §1º, I,  do art.  
30 da Lei nº 8.666/93.   
 
  Posto isso, a Recorrente YMPACTUS CONSTRUTORA E 
TRANSPORTES EIRELI apresentou apenas atestados de capacidade 
técnico-profissional, desconsiderando o quanto exigido no Edital no tocante 
a comprovação de capacidade técnico operacional - item 5.1.2.  eximindo-se 
de tal responsabilidade.  
 
  Evidente está, a importância da exigência de ambos atestados , posto 
que subsistem requisitos que só podem ser demandados da empresa, e não 
dos profissionais  e vice-versa. Ademais, deve-se considerar que a 
experiência da empresa não se resume ao soma tório da experiência de seus 
profissionais. Sobre o tema, o professor, Marçal Justen Filho alerta para o 
fato de que:  
 

“O desempenho profissional e permanente da 
atividade empresarial conduz ao desenvolvimento 
de atributos próprios da empresa. Um deles seria 
sua capacidade de executar satisfatoriamente 
encargos complexos e difíceis. Utiliza -se a 
expressão ‘capacitação técnica operaciona l’  para 
indicar essa modalidade de experiência, 
relacionada com a ideia de empresa . Não se trata 
de haver executado individualmente uma certa 
atividade, produzida pela atuação pessoal de um 
único sujeito. Indica-se a execução de um objeto 
que pressupôs a conjugação de diferentes fatores 
econômicos e uma pluralidade (maior ou menor) 
de pessoas físicas (e, mesmo, jurídicas). O objeto 
executado revestia-se de complexidade de ordem a 
impedir que sua execução se fizesse através da 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDE7C713NEVDEBSUTDGR1W

Quinta-feira
30 de Setembro de 2021
38 - Ano  - Nº 3622



 
 

atuação de um sujeito isolado. Portanto, não se 
tratou de experiência pessoal, individual, 
profissional. Exigiu-se do sujeito a habilidade de 
agrupar pessoas, bens e recursos, imprimindo a 
esse conjunto a organização necessária ao 
desempenho satisfatório.  Assim, a experiência 
seria das pessoas físicas –  mas não dessas pessoas 
individualmente. Esse conjunto de pessoas físicas 
enfrentou desafios e problemas e os resolveu 
através da conjugação de seus esforços comuns. 
Cada uma das pessoas físicas, isoladamente, 
contribuiu com uma parcela para o êxito conjunto. 
Portanto, a perspectiva de enfrentar problemas no 
futuro e continuar a superá-los pressupõe a 
manutenção dessa organização”.  

 
  Não há o que se falar que “o atestado de capacidade técnica -
profissional substitui o atestado técnico operacional”, tendo em vista que 

se trata claramente de exigências distintas  e vinculadas a pontos distintos e 
previstos no Edital da Concorrência nº 01/2021.  
 
  Diante disso, resta evidente que a decisão da Comissão Permanente 
de Licitação que inabilitou a Recorrente YMPACTUS CONSTRUTORA E 
TRANSPORTES EIRELI deve ser mantida em sua integralidade, haja vista 
que observa os ditames editalíssimos e legais  aplicados a tema.  
 
IV – DO RECURSO DA INO9VARE ENGENHARIA LTDA.  
 
 Ataca o presente Recurso Administrativo decisão da Comissão Permanente de 
Licitação que habilitou as licitantes CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, 
CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA e EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI, por 
entender a que estas não atenderam ao item “b.1.7” alíneas, “b.1.7.3” e “b.1.7.6”, que 
em seu entendimento, deveria demonstrar “comprovação de experiência na 
elaboração de projeto executivo de projeto executivo de estrutura metálica” e 
“comprovação de experiência na elaboração de projeto executivo de cabeamento 
estruturado”. 

 Da análise da documentação acostada pelas licitantes, verificou-se que a 
Comissão Permanente de Licitação, no bojo da ata de sessão de abertura dos 
envelopes verificou e analisou os documentos acostados e impugnados pela 
Recorrente, decidindo na sequência pela habilitação da CONSTRUTORA NORDESTE 
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EIRELI, CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA e EMPREITEIRA SOUZA BISPO 
EIRELI. 

Diante do exposto, temos que a Recorrente não se incumbiu do ônus de 
comprovar o erro na decisão exarada pela Comissão Permanente de Licitação, de 
modo que a decisão proferida não mereça ser reformulada, permanecendo o 
entendimento no setor de licitações dessa Administração Municipal, de que não há a 
necessidade de comprovação que a licitante tenha expertises para a elaboração de 
projetos para os referidos itens, e sim que esta demonstra ter a capacidade técnica 
para a execução, visto que o objeto da licitação é a execução de obras e não de 
projetos, sendo admitindo, nestas hipóteses, que a empresa possa apresentar tanto 
comprovações de execução quanto de projetos. 

Nestes termos, não assiste razão o recurso da Recorrente, motivo pelo qual 
não merece reforma a decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitou a 
CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA e 
EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI. 

 
V -  DA CONCLUSÃO 
 
  Posto tudo quanto exposto,  a Procuradoria Jurídica deste 
município de Seabra-Ba opina em ACOLHER  os tempestivos Recursos 
Administrativos apresentados pelas empresas licitantes CS 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ,  YMPACTUS CONTRUTORA 
E TRANSPORTES EIRELI  e INO9VARE ENGENHARIA LTDA.,  para no 
mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, opinando para que seja dada 
continuidade ao procedimento licitatório em epígrafe, uma vez que 
constituiria um grande deszelo com a coisa pública,  a não aplicação 
irrestrita do princípio da eficiência e da vinculação à norma editalícia,  
nos casos in concreto .  
 
  É o parecer.  S.M.J .  

 
 

Seabra - Bahia, 27 de setembro de 2021. 

 

 

Bel. Matheus Cotrim 
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OAB/BA nº 38.042 
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