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DA: Comissão Permanente de Licitações – CPL 
PARA: Procuradoria Jurídica 
ASSUNTO: Recursos Administrativo Concorrência 01/2021 
RECORRENTES: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 
33.933.880/0001-36; INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 
31.327.937/0001-08; YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ 10.764.432/0001-22 
RECORRIDO: Comissão Permanente de Licitações – CPL 
 
 
 
 
 
 
Versam os autos sobre Recursos Administrativos interpostos pelas empresas 
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 33.933.880/0001-36; 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08; YMPACTUS 
CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 10.764.432/0001-22, contra 
atos da Comissão Permanente de Licitações – CPL, nos autos da Concorrência 
01/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a 
construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula, Escola de 
Ensino Fundamental Santa Luzia, a ser implantada na sede do município de 
Seabra, Bahia., incluindo a execução dos serviços, fornecimento de materiais 
e todos os custos diretos e indiretos, taxas, impostos e demais encargos 
decorrentes da execução dos serviços, conforme Memorial Descritivo (Termo 
de Referência) e demais anexos do Edital. 
 
I - DA TEMPESTIVIDADE 
 
 
O Certame foi realizado em 17/08/2021, e as empresas presentes 
manifestaram recursos, cabendo recursos inclusive as ausentes, na forma do 
art. 109 da Lei 8.666/93, sendo a sessão suspensa, concedendo-se prazos 
para as apresentações de recursos. A empresa CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 33.933.880/0001-36, apresentou sua peça 
recursal em 24/08/2021, protocolada diretamente no setor, conforme anexo. 
A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, 
apresentou a peça recursal através do e-mail, em 24/08/2021. A empresa 
YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 10.764.432/0001-
22 apresentou a peça recursal em 24/08/2021, também por e-mail, sendo 
todas tempestivas. 
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Após a recepção das peças recursais, foi publicado o Aviso de Recebimento de 
Recursos, disponibilizando-os integralmente as peças recursais na referida 
publicação no Diário Oficial do Município – DOM., na página eletrônica 
http://www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, Edição 3561 de 24/08/2021, 
abrindo-se prazos para as contrarrazões. 
 
Em 31/08/2021 vieram aos autos as contrarrazões apresentadas pela 
empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, portanto 
tempestivas. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
 
Conforme transcrito em ata da sessão lavrada em 17/08/2021, das 11 (onze) 
empresas presentes, as empresas CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA., CNPJ 33.933.880/0001-36, ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 
25.298.072/0001-98; YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ 10.764.432/0001-22; A. M DA SILVA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME, 
CNPJ 08.777.139/0001-58; DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
– EPP., CNPJ 07.546.061/0001-06; RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA., CNPJ 28.683.988/000-50 e TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 
EIRELI, CNPJ 18.085.448/0001-10, foram INABILITADAS, e as empresas 
CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, CNPJ 02.730.635/0001-70, 
CONSTRUTORA BAIANA ALMEIDA LTDA-EPP, CNPJ 10.954.690/0001-71, 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08 e EMPREIEIRA 
SOUZA BISPO EIRELI, CNPJ 08.228.217/0001-65, foram declaradas 
HABILITADAS. 
 
Dentre as empresas presentes que manifestaram recursos, apenas empresas 
YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 10.764.432/0001-
22 e INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, 
apresentaram recursos. 
 
Das empresas ausentes no certame, apenas a empresa CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 33.933.880/0001-36, apresentou sua peça 
recursas. 
 
A inabilitação da empresa YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES 
EIRELI, inscrita no CNPJ 10.764.432/0001-22, com sede na Rua Baianor 
Pamponet Suzart N° 38, Sala 01, Bairro Santa Rita, Baixa Grande – BA., se 
deu pela fato da mesma ter deixado de atender a alínea “b”, item “b.1.7” e 
seus subitens, portanto não atendendo as exigências do Edital. 
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A empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ 
33.933.880/0001-36, com sede na Rua Miguel Gustavo Nº 227, Brotas, 
Salvador – BA., CEP 40.285-010, apresentou as declaração relativa ao item 
5.1.2 “f”, (fls. 048), e declaração relativa ao item 5.1.2 “d” (fls. 168), sem 
assinaturas do representante legal (em branco), portanto não atendendo as 
exigências do Edital. 
 
 
III – DAS ALEGAÇÕES DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES 
 
 
A empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ 
33.933.880/0001-36, com sede na Rua Miguel Gustavo Nº 227, Brotas, 
Salvador – BA., CEP 40.285-010, apresentou as declaração relativa ao item 
5.1.2 “f”, (fls. 048), e declaração relativa ao item 5.1.2 “d” (fls. 168), sem 
assinaturas. A empresa encaminhou documentos através de portador, sem 
representantes no certame, logo, impossível de sanar os problemas de falta 
de assinaturas. 
 
Na peça recursal a empresa alega, em sínteses que: 

“Como se vê, a decisão objurgada consagrou a inabilitação da ora 
Recorrente calcada na ausência de assinatura do representante legal em 
duas declarações: (i) aquela referente a visita técnica, prevista na alínea 
“f”, do item “5.1.2” do Edital; e (ii) aquela referente a relação de 
profissionais detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, 
prevista na alínea “d” do item “5.1.2” do Edital” 
.... 
“À luz do quanto previsto no Instrumento Convocatório, a inabilitação 
dos licitante apenas pode ocorrer em situações específicas, todas ali 
relacionadas, in verbis: 
9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 
9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de 
validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007. 
9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 
9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes 
será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.” 
..... 
“A Recorrente, ao apresentar duas declarações apócrifas, cometeu mero 
erro material, erro este, porém, que não compromete o valor global da 
sua proposta, nem aponta para o não preenchimento dos requisitos 
editalícios” 
.... 
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“Diante de tudo quanto exposto, e por qualquer ângulo que se analisa a 
questão, impõe-se o acolhimento das presentes razões para,, 
reformando o decisum objurgado, consagrar a habilitação da Recorrente 
para participar do certame, sagrando-a, inclusive, vencedora da 
licitação, uma vez detentora da proposta mais vantajosa para a 
Administração, seja sob o prismas técnico, seja sob o prisma 
econômico”. 

 
Por sua vez, a empresa YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, 
inscrita no CNPJ 10.764.432/0001-22, com sede na Rua Baianor Pamponet 
Suzart N° 38, Sala 01, Bairro Santa Rita, Baixa Grande – BA., que foi 
inabilitada pela fato da mesma ter deixado de atender a alínea “b”, item 
“b.1.7” e seus subitens, portanto não atendendo as exigências do Edital, 
apresentou peça recursal alegando que: 
 

“É uma inverdade facilmente comprovável que a empresa ora recorrente 
não preencheu os requisitos dispostos no Item 5.1.3, c do edital posto 
que basta uma breve análise dos atestados aprestando pelo licitante 
para vermos que a capacidade técnica demonstrada. 
Dispõe o edital da seguinte determinação: 
c) Atestado de Capacidade Técnico Operacional – 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. 
c.1) A qualificação técnica-operacional é a demonstração de que a 
pessoa jurídica tenha condições técnica em desempenhar o objeto a ser 
contratado, demonstrando que o profissional técnico a ela vinculada, 
executou sob seu comando, obras similares e/ou compatível com o 
objeto da licitação. 
c.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação 
da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o do Art. 
30 da Lei 8.666/93, deverão participar da obra ou serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
Ocorre que todos os atestados necessários foram de fato apresentados 
pelo licitante que aprestou os atestados quanto a capacidade técnica da 
empresa licitante em que constam o nome do eng. Rodolfo Carneiro 
que, à época da realização das obras pares realizadas pela empresa 
licitante, era o responsável técnico daquelas.” 
.... 
DO DESCABIMEDNTO DA INABILITAÇÃO EM RAZÃO DO ITEM B.1.7 DO 
ITEM 5.1.2 
Veio o edital prevê a necessidade de apresentação de presentes itens de 
relevância: 
b.1.7) Compatibilidade em características e quantitativos mínimo e 

equivalentes a 50% (cinquenta por centos) dos itens de relevância: 

b.1.7.1) Item 3.0 – FUNDAÇÕES DIRETA  
Edificação com 700 m² de área construída 
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b.1.7.2) Item 4.0 – SUPERESTRUTURA COM LAJE PREMOLDADA 
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.3) Item 8.0 - SISTEMA COBERTURA 
Estrutura Metálica (inclusive projeto) – 130 m² 
Cobertura com telha metálica – 380 m²  
b.1.7.4) Item 13.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.5) Item 16.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.6) Item 17.0 - CABEAMENTO ESTRUTURADO (inclusive projeto) 
Edificação com 700 m² de área construída 
Ocorre que, não há proporcionalidade e pertinência quanto aos 
estabelecimentos de tais itens dispostos como sendo efetivos itens de 
relevância posto que ainda no ambiente das normas infra-legais há 
súmula 263/2021 – TCU na qual descreve que às 
“parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é  
legal a exigência de 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”. 

 

A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, 
apresentou peça recursal alegando que: 
 

“Em prosseguimento, dentre os requisitos para habilitação consta no 
item 8.9 a necessidade comprovação de experiência na elaboração de 
projeto executivo de projeto executivo de estrutura metálica.” 
..... 
“De igual forma, no item 17.6 exige a comprovação de experiência na 
elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado”... 
…… 

“Ocorre que apenas a Empresa Recursante - INO9VARE ENGENHARIA- 
comprovou a experiência na elaboração dos respectivos projetos, 
cumprindo, portanto, integralmente às regras edilícias. 
Dessa forma, a decisão que habilitou as demais empresas deve ser 
reformada, tendo em vista a obrigatoriedade de observância, pela 
Administração Pública, das regras do edital, homenageando os princípios 
da legalidade e vinculação ao edital.” 
.... 

“Não obstante, a Lei Federal nº 8.666/93, que rege o presente certame, 
por sua vez, estabelece no 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. 
(g.n.) 
A referida obrigatoriedade busca proporcionar segurança jurídica para o 
licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 
procedimento formal, que determina à Administração Pública que 
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observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca 
e rege a licitação. 
Dito isso, o item 5.1.2- Relativos à Qualificação Técnica, do Edital 
Concorrência Pública 
001/2021, assim estabelece, especificamente na alínea “b.1.7””... 

........ 
“Entretanto, as Empresas Licitantes Construtora Nordeste Eireli, 
Construtora Bahiana Almeida Ltda e Empreiteira Souza Bispo Eireli não 
cumpriram o referido requisito”. 
..... 

“Que seja reformada decisão no sentido de INABILITAR as 
empresas Construtora Nordeste Eireli, Construtora Bahiana 
Almeida Ltda e Empreiteira Souza Bispo Eireli, tendo em vista o 
flagrante descumprimento dos requisitos do Edital Concorrência Pública 
001/2021, estabelecidos nos itens 8.9 e 17.6” 

 
Após os recursos e das suas publicações, a empresa INO9VARE ENGENHARIA 
LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, apresentou contrarrazões, protocolada 
31/08/2021, por e-mail, portanto tempestivo. 
 
Em suas contrarrazões a empresa alega que: 

 
“Inicialmente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem 
seu berço na própria Constituição Federal, ao determinar que a 
administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 
37, caput1. 
No mesmo sentido, existe o mandamento constitucional de que as 
compras e alienações sejam feitas precedidas de processo de licitação, 
observando os princípios acima expostos, assegurando igualdade de 
condições a todos os concorrentes, consoante art. 37, XXI, da CF2. 
Não obstante, a Lei Federal nº 8.666/93, que rege o presente certame, 
por sua vez, estabelece no 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. 
(g.n.) 
A referida obrigatoriedade 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. 
Em prosseguimento, prevê o art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93, verbis: 
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. (g.n.) 
........... 
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Inicialmente, cumpre elucidar que, como é de conhecimento geral, a 
assinatura do documento é condição essencial para que seja revestido 
de validade. Noutras palavras, a ausência de assinatura no documento 
lhe retira a validade jurídica, constituindo-se em vício formal insanável. 
Valemo-nos do Código Civil que estabelece: “Art. 219. As declarações 
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em 
relação aos signatários.” 
Nesse pensamento, 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. 
Ademais disso, o 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.3” 
........... 
O referido princípio, em resumo, 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 Recursante afronta o referido 
princípio tornando o certame nulo. 
Por todo exposto, resta evidente que a decisão da CPL que inabilitou a 
Recursante CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA observou os 
princípios licitatórios e as regras correlatas ao caso, por isso, o referido 
recurso não deve ser provido, mantendo-se a decisão da CPL em 
integralidade. 
............. 
DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA YMPACTUS 
CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI- INOBSERVÂNCIA AO 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO- 
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS- AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PROFISSIONAL 
Conforme foi delineado no tópico anterior, as regras edilícias devem ser 
observadas na sua integralidade, tendo em vista a obrigatoriedade de 
obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
........... 
Em prosseguimento, no caso da capacidade técnica-operacional, 
verifica-se a experiência do licitante, que deve comprovar, enquanto 
organização empresarial, sua aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 
Nesse caso, o objetivo da exigência é a demonstração da 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 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência 
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guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado”. 
Já no caso da capacidade técnico- profissional, o objetivo é que se 
comprove que 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 termos do mencionado §1º, I, do art. 30 da LGL. 
Dito isso, conforme foi relatado no Tópico 2, a Recursante 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. 
A importância da exigência de ambos atestados é evidente, tendo em 
vista que existem requisitos que só podem ser demandados da empresa, 
e não dos profissionais. Ademais, deve-se considerar que a experiência 
da empresa não se resume ao somatório da experiência de seus 
profissionais. Nesse diapasão, Marçal Justen Filho4 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 operacional” 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 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, conforme predileções do próprio 
edital. 
Diante disso, resta evidente que a Decisão que inabilitou a Recursante 
YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI deve ser mantida 
em sua integralidade, haja vista que observa os ditames editalíssimos e 
legais.” 

 
São em resumo, os argumentos dos recorrentes, não se fazendo necessário a 
sua transcrição, haja vista a sua publicidade para conhecimento de todos.  
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Já as contrarrazões, por não serem de obrigatoriedade a sua publicidade, as 
transcrevemos os pontos que merecem melhores observações. 
 
Vistos e relatado, passamos a instruir o recurso 
 
IV – DO DIREITO 
 
É compreensível as arguições dos recorrentes, uma vez não logrando êxito, 
quer seja por ser inabilitados, quer sejam por ter habilitado possíveis 
concorrentes, os licitantes insurgem contra decisões da Comissão Permanente 
de Licitações – CPL. 
 
Quanto a empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita 
no CNPJ 33.933.880/0001-36, com sede na Rua Miguel Gustavo Nº 227, 
Brotas, Salvador – BA., CEP 40.285-010, que apresentou as declarações 
relativas ao item 5.1.2 “f”, (fls. 048), e declaração relativa ao item 5.1.2 “d” 
(fls. 168), sem assinaturas, e por ter a empresa encaminhado documentos 
através de portador, sem representantes no certame, logo, impossível de 
sanar os problemas de falta de assinaturas no curso do certame. 
 
Ao participar de um certame, por força da Lei 8.666/93, a regra é que a 
licitante apresente todos os documentos corretamente em conformidade com 
o edital. 
 
Os artigos 3 e 41 da Lei de Licitações tratam do princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. Que pressupõe que as empresas participantes 
obedeçam o edital. 
 
É certo que existem outros princípios que regem as licitações, bem como o 
principal objetivo de uma licitação pública é encontrar a proposta mais 
vantajosa. É certo também que entendendo essa relação entre princípios, a 
própria Lei 8.666/93 previu a possibilidade de realizar diligência 
complementar.  
 
A realização de diligências é buscar não inabilitar ou desclassificar uma 
empresa capaz, por uma omissão ou erro simples, que podem ser verificados 
ou corrigidos. A diligência complementar é um instrumento que ajuda o órgão 
a esclarecer dúvidas, verificar fatos e até mesmo complementar documentos 
que já foram apresentados pela empresa no certame. É o que estabelece o 
art. 43, § 3º da Lei de Licitações: 

“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 
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posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.”  

 
Podemos verificar que esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. 
Tanto o Tribunal de Contas da União quanto os Tribunais de Justiça já 
pacificaram o entendimento. 
 
É aplicado o formalismo moderado na análise desses casos, prevalecendo o 
resultado sobre a forma estrita: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA. FALTA 
DE ASSINATURA NA OFERTA FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE NÃO 
COMPROMETE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO COMPETITÓRIO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONCORRENTE PUGNAR PELA 
INABILITAÇÃO. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a 
Administração (art. 3º da Lei n. 8.666/93). A Administração acha-se 
vinculada às condições do edital (art. 41 da Lei n. 8.666/93). Todavia, 
conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, rigorismos 
formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a 
interpretação contrária à finalidade da lei. Tal ocorre no caso dos autos, 
em que se mostra correta a decisão administrativa que declarou 
habilitada, concorrente que deixou de assinar a oferta financeira, porém 
é identificada através de rubrica e dos demais documentos que 
compõem a proposta, que se mostrou mais vantajosa para a 
Administração. Ausência de qualquer vulneração dos princípios da 
licitação. Inexistência de direito da concorrente pugnar pela 
sua inabilitação. A questão quanto à perda do objeto em razão da 
assinatura do contrato somente foi suscitada após o julgamento da 
apelação. Embargos rejeitados. ” Fonte: Embargos de Declaração Nº 
70052251790, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/02/2013 – site TJRS” 

 
É certo que em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93), a regra é que os licitantes 
apresentem documentação capaz de refletir, desde logo, o atendimento das 
condições estabelecidas pela Administração no edital. 
 
No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição mediante a 
manutenção na disputa de licitantes que tenham entregues documentação 
omissa/incompleta, a Lei de Licitações legitima a realização de diligências. É o 
que estabelece o seu art. 43, § 3º, pelo qual 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.” (Destacamos.) 
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À luz desse dispositivo, caberá à Administração solicitar maiores informações 
a respeito do documento apresentado, quando este, por si só, não for 
suficiente para comprovar o atendimento das condições fixadas no edital. 
Inclusive, nada obsta que, nesta etapa de diligência, sejam juntados outros 
documentos que esclareçam ou complementem as informações constantes 
daqueles apresentados originariamente pelo licitante. 
 
Entender de forma diversa, no sentido de que a mera inclusão de documentos 
novos já caracteriza a hipótese vedada no § 3º do art. 43 da Lei, pode 
ensejar o esvaziamento dessa regra.  
 
Isso porque, a ideia de esclarecimento e complementação envolve também a 
comprovação das informações adicionais mediante aposição de novos 
documentos.  
 
Ao afastar a possibilidade de reunir novos documentos para fins de 
demonstrar a regularidade e a finalidade do documento originalmente 
apresentado, restringe-se injustificadamente as atividades inerentes às 
diligências.  
 
Agora, é importante compreender que os documentos e as informações 
posteriores não podem corresponder a dados inéditos no certame. É preciso 
que se restrinjam a esclarecer e a complementar as informações que já foram 
apresentadas tempestivamente pelo licitante. 
 
De todo modo, sabe-se que o exercício da atividade em comento (diligência) 
não é dos mais simples. Justamente por isso, é importante que a 
Administração avalie a solução a ser adotada caso a caso, ponderando 
sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
finalidade. 
 
Pois bem, aceitar as declarações referentes a visita técnica, prevista na alínea 
“f”, do item “5.1.2” do Edital e aquela referente a relação de profissionais 
detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, prevista na alínea “d” 
do item “5.1.2” do Edital, apresentadas em fase recursal é, sem sombra de 
dúvidas, aceitar a inclusão de novos documentos, visto que estes foram 
apresentados faltando assinaturas, que somente vieram assinados juntos as 
peças recusais. 
 
Os documentos em referência não são simples declarações ou meras 
formalidades, pelo contrário, senão vejamos: 

 
“d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, DESCREVER OS 
PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de 
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Responsabilidade 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.  
e) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente 
da empresa licitante dar-se-á através:  

e.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa 
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 
competente, do domicílio ou sede da licitante;  
e.1.1) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
e.1.2) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º 
de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, 
com a última alteração de salário;  
e.1.3) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo 
CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes 
documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente 
registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato 
Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de 
serviços sem vínculo empregatício. 
e.1.4) declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 
e.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 
30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração.  

f) Atestado de visita emitido pelo 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; 

f.1) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no 
setor de Licitações ou de Engenharia da Prefeitura. 
f.2) A visita técnica poderá ser substituída por declaração 
do responsável técnico de que possui pleno conhecimento 
do objeto a ser licitado. Essa declaração deverá ser 
entregue acompanhada do atestado (juntamente do CAT) 
que comprove a experiência do responsável técnico acerca 
do objeto licitado. 

g) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade 
para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:  
g.1) Instalações de Canteiro; 
g.2) Pessoal técnico especializado;  
g.3) Lista de Equipamentos.” (DESTACAMOS) 
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Observa-se que a licitante deixou de atender dois requisitos básicos de 
habilitação, sendo o primeiro relativo a comprovação de que possui em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
OS PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade 
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. A 
segunda, deixou de apresentar Atestado de Visita Técnica ou 
declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento 
do objeto a ser licitado. Essa declaração deverá ser entregue acompanhada 
do atestado (juntamente do CAT) que comprove a experiência do responsável 
técnico acerca do objeto licitado. 
 
Ora, a licitante deveria relacionar os profissionais integrantes do seu quadro, 
na forma da alínea “d” do item 5.1.5 (Qualificação Técnica), bem como 
realizar visita técnica, na forma da alínea “f”, também do item 5.1.5 
(Qualificação Técnica), ou em caso da não realização da Visita Técnica, 
deveria apresentar declaração do responsável técnico de que possui pleno 
conhecimento do objeto a ser licitado, nos termos da alínea “f.2”, o que não a 
fizeram, visto que, as apresentadas não possuírem valores legais, haja vista, 
sem assinaturas.  
 
Destaca, ainda, que mesmo se estivesse presente e credenciado um 
representante da empresa, seria impossível sanar a pendência da falta de 
assinatura da declaração, haja vista, esta deveria ser assinada também pelo 
responsável técnico da licitante, o qual não a fez, não constando assinaturas 
do representante da empresa e do profissional relacionado, sem validade, 
portanto. 
 
É certo que existem diversos julgados no sentido de que a falta de 
apresentação de declaração configura mera irregularidade, e que suas 
ausências não causam prejuízos à administração e aos demais concorrentes, 
conforme colhemos em diversos julgados.  Vejamos julgados neste sentido: 

 
“TRF-1 - REMESSA EX OFFICIO REO 1566 RR 2004.42.00.001566-4 
(TRF-1) Jurisprudência. Data de publicação: 12/01/2009 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NORMAS 
EDITALÍCIAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO 
CONCORDANDO COM OS TERMOS DO EDITAL. MERA 
IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS DEMAIS 
CONCORRENTES. I - Em que pese a vinculação da Administração 
Pública e dos administrados aos termos da legislação, dos princípios e 
do edital de regência do certame público afronta o princípio da 
razoabilidade a desclassificação de empresa, que pode apresentar 
proposta mais vantajosa à Administração, quando restar amparada em 
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mero formalismo, como no caso dos autos, em que, apesar da 
exigência de declaração afirmando a aceitação e submissão a 
todos os termos e condições do edital, sua omissão não acarreta 
nenhum prejuízo à Administração, mormente quando tal omissão 
pode ser suprida pela aceitação tácita ao item 10.4 do Edital que 
dispõe: "A participação no procedimento implica na integral e 
condicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste 
Edital e de seus anexos". II - Remessa oficial desprovida.” 
 

A jurisprudência colacionam diversos julgados neste sentido, a exemplo: TJ-
DF - Apelação Cí-vel APL 1143418920088070001 DF 0114341-
89.2008.807.0001 (TJ-DF) Jurisprudência. Data de publicação: 13/08/2009; 
TJ-RS - Embargos de Declaração ED 70053696712 RS (TJ-RS) Jurisprudência. 
Data de publicação: 26/06/2013; TJ-RS - Embargos de Declaração ED 
70052351806 RS (TJ-RS) Jurisprudência. Data de publicação: 11/03/2013; 
TJ-RS - Embargos de Declaração ED 70052251790 RS (TJ-RS) Jurisprudência. 
Data de publicação: 11/03/2013, dentre outros diversos julgados que 
consideram a falta de assinatura erros que podem e devem serem corrigidos 
em diligências ou ainda, que declarações outras, tal qual a de aceitação e 
cumprimento dos requisitos do edital sejam suficientes para convalidar 
quaisquer outras que por ventura estejam sem assinaturas. 
 
Porém, há de se reconhecer que, a falta de assinatura reconhecida em um 
documento regularmente apresentado é mera irregularidade - principalmente 
se o responsável pela assinatura está presente no ato para sanar tal 
irregularidade. Precedente. Recurso especial não provido. (REsp 947953/RS, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
14/9/2010, DJe 6/10/2010) 

 
Contudo, além da licitante não estar presente e não se fazer representada no 
certame, não são apenas a falta de assinaturas em declarações que 
ensejaram a inabilitação da licitante, visto que além da falta de assinaturas 
nas referidas declarações, em especial a relativa a Visita Técnica, esta 
prescinde de assinaturas do responsável técnico de que possui pleno 
conhecimento do objeto a ser licitado. Não se trata, pois, de meras 
declarações. 
 
A visita técnica está prevista na própria Lei de Licitações. A Lei 8.666/93 
prevê no artigo 30, inciso III, que: 

“III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.” 
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Também conhecida como visita prévia, ela serve para que o licitante tenha 
conhecimento das condições do local onde realizará o serviço. O Tribunal de 
Contas da União já apresentou decisão nesse sentido: 

“no caso de futura licitação e na hipótese de a visita técnica ser 
facultativa, faça incluir no edital cláusula que estabeleça ser da 
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em 
virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e 
execução da obra.” (TCU, Acordão n° 149/2013 – Plenário) 

 
Para que seja obrigatória, o órgão precisa justificar, muito bem 
fundamentado, essa imposição. Demonstrar, claramente, porque a visita é 
tão necessária. Caso contrário, é possível que essa obrigação seja revertida 
em mera faculdade. 
 
Podemos retirar essa conclusão das decisões do TCU, como por exemplo:  

“É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em 
licitação, a não ser quando for imprescindível o conhecimento das 
particularidades do objeto e acompanhada de justificativa, sendo 
suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto. […] Outrossim, salientei que, apesar de ser 
possível a exigência de vistoria prévia ao local da obra, ‘a necessidade 
desta deve ser previamente justificada em face das peculiaridades do 
objeto licitado. Não sendo assim, mostra-se suficiente a declaração 
do licitante de que conhece as condições locais para execução do 
objeto, nos termos consignados pela unidade técnica.” (TCU 
Acórdão 1955/2014-Plenário) 

 
Portanto, a Visita Técnica foi facultada, desde que a licitante assumisse 
formalmente, através de declaração do responsável técnico de que 
possui pleno conhecimento do objeto a ser licitado. Essa declaração 
deveria ser entregue acompanhada do atestado (juntamente do CAT) que 
comprove a experiência do responsável técnico acerca do objeto licitado. O 
que não ocorreu. 
 
Corroborando no mesmo sentido, e bem como bem assentado pelo TCU no 
Manual de Licitações & Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU (4a 
Edição - Revista, atualizada e ampliada), págs, 324 e seguintes, que: 

“Quando definido no instrumento convocatório, poderão ser feitas 
pelos responsáveis pela licitação correções destinadas a sanar 
evidentes erros materiais de soma e/ou multiplicação, falta do numero 
do CNPJ (MF) e da inscrição estadual ou municipal ou do endereço 
completo. Falta de data ou de assinatura e/ou de rubrica na 
proposta poderá ser suprida pelo representante legal do 
licitante presente a sessão.” 
 

Nesta ótica, e importante mencionar que a faculdade para realização da 
diligencia preconizada pelo art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/1993, assiste a 
autoridade julgadora em momentos de duvidas. Ou seja, caso haja duvida a 
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autoridade competente pode diligenciar. Entretanto, a falta de assinaturas em 
documentos necessários a habilitação, e estando o licitante ausente, 
impossibilita seja sanado, bem como seja diligenciado, pois não se trata de 
averiguar a veracidade ou não de algo que paira dúvidas, portanto. 
 
A empresa YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no 
CNPJ 10.764.432/0001-22, com sede na Rua Baianor Pamponet Suzart N° 38, 
Sala 01, Bairro Santa Rita, Baixa Grande – BA., que foi inabilitada pela fato 
da mesma ter deixado de atender a alínea “b”, item “b.1.7” e seus subitens, 
portanto não atendendo as exigências do Edital, apresentou peça recursal 
buscando seja modificada a decisão proferida. 
 
A qualificação técnica exigida no edital e não demonstrada pela licitante são 
os relativos ao item 5.1.2, in verbis: 

“5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 
a) Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável 
técnico na entidade profissional competente CREA/BA e/ou CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas no Projeto Básico, em plena validade.  
b) Atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no 
CREA ou CAU, da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 
CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que os 
responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, em 
especial para os itens de relevância, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) 
deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  
b.1.1) Nome do contratado e do contratante;  
b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;  
b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  
b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  
b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos 
serviços executados);  
b.1.6) Data do início e término dos serviços; 
b.1.7) Compatibilidade em características e quantitativos 
mínimo e equivalentes a 50% (cinquenta por centos) dos 
itens de relevância: 

b.1.7.1) Item 3.0 – FUNDAÇÕES DIRETA  
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.2) Item 4.0 – SUPERESTRUTURA COM LAJE 
PREMOLDADA 
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.3) Item 8.0 - SISTEMA COBERTURA 
Estrutura Metálica (inclusive projeto) – 130 m² 
Cobertura com telha metálica – 380 m²  
b.1.7.4) Item 13.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
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Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.5) Item 16.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Edificação com 700 m² de área construída 
b.1.7.6) Item 17.0 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
(inclusive projeto) 
Edificação com 700 m² de área construída 

c) Atestado de Capacidade Técnico Operacional – 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. 

c.1) A qualificação técnica-operacional é a demonstração de que 
a pessoa jurídica tenha condições técnica em desempenhar o 
objeto a ser contratado, demonstrando que o profissional técnico 
a ela vinculada, executou sob seu comando, obras similares e/ou 
compatível com o objeto da licitação. 
c.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o 
inciso I do § 1o do Art. 30 da Lei 8.666/93, deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela administração.  

d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, DESCREVER OS PROFISSIONAIS 
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade 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.  
e) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente 
da empresa licitante dar-se-á através:  

e.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa 
devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 
competente, do domicílio ou sede da licitante;  
e.1.1) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
e.1.2) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º 
de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, 
com a última alteração de salário;  
e.1.3) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo 
CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes 
documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente 
registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato 
Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de 
serviços sem vínculo empregatício. 
e.1.4) declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 
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e.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 
30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração.” (Grifamos)  

 
A recorrente que fora inabilitada por não demonstrar a Compatibilidade em 
características e quantitativos mínimo e equivalentes a 50% 
(cinquenta por centos) dos itens de relevância exigidos na alínea “b”, 
item “b.1.7”, e deste modo, deveria em sua peça recursal demonstrar, de 
forma cabal, qual o erro cometido pela Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, explicitando que os acervos técnicos e operacionais juntados aos autos 
cumpriria os requisitos exigidos, pontuando inclusive os seus somatórios e 
demonstrando, nestes termos, o atendimento para a sua habilitação, que 
neste caso, deveria a CPL rever seus atos, o que não o fez. 
 
Observa que em suas razões de recursos, volta a questionar pontos que 
foram julgados improcedentes e sendo indeferido no pleito da impugnação 
apresentada pela recorrente, conforme pleito anexado através do e-mail 
protocolosgb@outlook.com para o e-mail da licitação 
(seabra.licitacao@hotmail.com) em 12/08/2021, às 18:24hs, julgado e 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM, na página eletrônica 
www.seabra.ba.io.org.br, na Edição do 3539 de 16/08/2021, do qual consta o 
seguinte despacho de julgamento: 

“Observa-se que embora o licitante tenha arguido que determinados 
itens são irrelevantes ou que representam valores insignificativos, tal 
argumento é infundado e não merece respaldo, conforme 
passaremos a expor.  
Os questionamentos são de que a alínea “b.1.7”, e seus subitens é 
“tendencioso visto que os itens tem pouca relevância frente a licitação”, 
argumentando que “o item b.1.7.3, item 8.0 – corresponde a menos 
de 1% (um por cento) do valor da licitação enquanto b.1.7.6 
item 17.0 – corresponde a menos de meio por cento do valor da 
licitação” . 
A licitação foi estimada no valor global de R$ 3.468.471,25 (três 
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e 
um reais e vinte e cinco centavos).  A alínea “b.1.7.3”, que trata do 
item 8 (SISTEMAS DE COBERTURA), tem valor estimado de R$ 
417.103,22 (quatrocentos e dezessete mil, cento e três reais e vinte e 
dois centavos), logo, o item 8.0 representa 12,03% (doze virgula 
zero três por cento) do valor global da licitação.   
Questiona, por fim, que a exigência da alínea “b.1.7.6”, Item 17 
(CABEAMENTO ESTRUTURADO), o qual “corresponde a menos de 
meio por cento do valor da licitação”. Como transcrito acima o valor 
global da obra de R$ 3.468.471,25 (três milhões, quatrocentos e 
sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e cinco 
centavos), o item 17 em comento é estimado em R$ 80.125,20 (oitenta 
mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos), portanto 
representando 2,31% do valor global da licitação. 
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Como acima demonstrado, não prosperam os argumentos apresentados, 
e pelo visto, a licitante sequer analisou os referidos itens, valores 
estimados e projetou percentuais sobre eles, buscando subterfúgio 
infundado para questionar a lisura do processo.  
(.....) 
Neste sentido, conforme demonstrado, não assiste razões ao 
requerente/impugnante, visto que guarda estrita conformidade as 
exigências constante do edital, tanto quanto complexidade, volume e 
proporcionalidade financeira, haja vista, a planilha de referência são 
composta por 21 itens desdobrados em inúmeros subitens, e os itens 
questionados, como demonstrados, são parcelas relevantes, tanto do 
ponto de vista de complexidade quanto de valores econômicos. 
Nestes termos, ponderamos pelo conhecimento do 
requerimento/impugnação, por sua tempestividade, para no mérito 
JULGAR IMPROCEDENTE, visto que, não assiste razões e fundamentos 
para o seu acolhimento, muito quaisquer alterações no Edital, não 
havendo, deste modo, qualquer elementos para reformulação de 
propostas, portanto não lhe sendo aplicada as dispões do §4º do art. 21 
da Lei Federal 8.666/93.” 

 
Pelo exposto, quando da impugnação, a recorrente já tinha plena convicção 
de que não atenderia os requisitos exigidos no edital, e ao ser inabilitada, 
deveria demonstrar em sua peça recursal o contraditório do julgamento, no 
entanto, busca questionar que “não há proporcionalidade e pertinência 
quanto aos estabelecimentos de tais itens dispostos como sendo efetivos 
itens de relevância posto que ainda no ambiente das normas infra-legais há 
súmula 263/2021 – TCU”.  
 
Como já debatido, não assiste razões a recorrente, sendo sua inabilitação 
decidida a luz das normas legais e seguindo, em seus termos, o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, inclusive, das decisões proferidas no 
julgamento da impugnação que a ele se vincula.  
 
Quanto ao recurso apresentado pela recorrente INO9VARE ENGENHARIA 
LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08, em suas alegações pede seja reformuladas 
a decisão que habilitou as empresas CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, 
CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA e EMPREITEIRA SOUZA 
BISPO EIRELI, por entender a recorrente que estas não atendeu o item 
“b.1.7” alíneas “b.1.7.3” - , e “b.1.7.6”, que em seus 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” 
Como explicitado e registrado na ata do certame, a CPL ao analisar os 
questionamentos apontados pela recorrente do decorrer do certame, 
registrou que: 

“A empresa CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ 
02.730.635/0001-70, com sede na Av. Januário Alves Nº 275, Centro, 
Irecê – BA., CEP 44.930-000, apresentou documentação regular, 
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conforme exigências do Edital. A empresa INO9VARE ENGENHARIA 
LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08 questionou que a empresa 
não apresentou atestado de elaboração de projetos de estrutura 
metálica e cabeamento. Foi observado pelo Presidente da CPL que 
referência “inclusive projeto” que constam nos subitens da 
alínea “b.1.7” se refere que a empresa possa apresentar tanto 
comprovações de execução quanto de projetos, e que os 
documentos apresentados atendem ao edital, portanto. 
A empresa CONSTRUTORA BAIANA ALMEIDA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 
10.954.690/0001-71, com sede na Rua Oscar Santos Nº 07, Centro, 
Praramirim – BA.CEP 46.190-000, apresentou documentação regular, 
conforme exigências do Edital. A empresa INO9VARE ENGENHARIA 
LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08 questionou que a empresa 
não apresentou atestado de elaboração de projetos de estrutura 
metálica e cabeamento. Foi observado pelo Presidente da CPL que 
referência “inclusive projeto” que constam nos subitens da 
alínea “b.1.7” se refere que a empresa possa apresentar tanto 
comprovações de execução quanto de projetos, e que os 
documentos apresentados atendem ao edital, portanto.” 
(.....) 
A empresa EMPREIEIRA SOUZA BISPO EIRELI, inscrita no CNPJ 
08.228.217/0001-65, com sede na Alameida das Mangueiras Nº 97, 
Cidade Nova, Feira de Santana – BA., CEP 44.053-156, apresentou 
documentação regular, conforme exigências do Edital. A empresa 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08 
questionou que a empresa não apresentou atestado de elaboração de 
projetos de estrutura metálica e cabeamento. Foi observado pelo 
Presidente da CPL que referência “inclusive projeto” que 
constam nos subitens da alínea “b.1.7” se refere que a empresa 
possa apresentar tanto comprovações de execução quanto de 
projetos, e que os documentos apresentados atendem ao edital, 
portanto.” 

 
Nas razões de recurso a recorrente não comprovou o equivoco cometido pela 
CPL, de modo que a decisão proferida não mereça ser reformulada, 
permanecendo o entendimento 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 razões a recorrente, visto que os documentos 
apresentados pelas recorridas atendem ao exigido no edital. 
 
 
IV – CONCLUSÃO: 
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Como acima demonstrado e debatido, não prosperam os argumentos 
apresentados nas razões de recursos das recorrentes, não merendo, no 
entendimento desta CLP, seja reformulada qualquer decisão, devendo ser 
mantida em todos os seus termos. 
 
Nestes termos, ponderamos pelo conhecimento dos Recursos Administrativos 
interpostos pelas empresas CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 
CNPJ 33.933.880/0001-36; INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 
31.327.937/0001-08; YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ 10.764.432/0001-22, por sua tempestividade, e no mérito sejam 
JULGADOS IMPROCEDENTES, visto que não assiste razões e fundamentos 
para o seu acolhimento, devendo, nestes termos, serem mantidas as decisões 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme registrado em ata do 
certame. 
 
Razões expostas, opinamos seja negado provimento, propondo: 
 

1) Sejam conhecidos os Recursos Administrativos interpostos pelas 
empresas CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 
33.933.880/0001-36; INO9VARE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 
31.327.937/0001-08; YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES 
EIRELI, CNPJ 10.764.432/0001-22, por sua tempestividade, e no mérito 
sejam JULGADOS IMPROCEDENTES; 

2) Sejam ratificadas as inabilitações das empresas CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 33.933.880/0001-36, YMPACTUS 
CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 10.764.432/0001-22, 
ora recorrentes, bem como das empresas ESTRELAS CONSTRUTORA 
LTDA., CNPJ 25.298.072/0001-98; A. M DA SILVA CONSTRUÇÕES 
CIVIL LTDA-ME, CNPJ 08.777.139/0001-58, DAM CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI – EPP., CNPJ 07.546.061/0001-06; RM 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 28.683.988/000-
50; TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ 
18.085.448/0001-10 que foram declaradas inabilitadas, portanto sem 
qualquer reformulação da decisão proferidas no certame; 

3) Sejam ratificadas as habilitações das empresas CONSTRUTORA 
NORDESTE EIRELI, CNPJ 02.730.635/0001-70, CONSTRUTORA BAIANA 
ALMEIDA LTDA-EPP, CNPJ 10.954.690/0001-71, INO9VARE 
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 31.327.937/0001-08 e EMPREIEIRA SOUZA 
BISPO EIRELI, CNPJ 08.228.217/0001-65, portanto sem qualquer 
reformulação da decisão proferidas no certame; 

4) Seja os autos encaminhados a Procuradoria Jurídica para emissão de 
parecer, e remetidos a autoridade superior para Julgamento; 

5) Caso não acolha a instrução processual e a decisão proferida, reformule 
a decisão da recorrida Comissão Permanente de Licitação - CPL; 
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6) Seja dado ciência aos interessados, na forma da lei. 
 

 
Seabra – BA., 21 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Enilson Lázaro Vieira 
Presidente da CPL 
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