
 
 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Sala 502 / Centro - Florianópolis/SC – CEP: 88010-120 

Contato: juridico@engeplanti.com.br, ou através do telefone +55 48 3364-2209 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE XANXERÊ – ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

 

REF.:  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021 

 

 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.002.667/0001-29, com sede na Rua Cristóvão 

Nunes Pires, n° 110, sala 502, Centro, Florianópolis/SC, por seu procurador abaixo 

firmado, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 109, §3º, da Lei 

nº 8.666/93, apresentar as suas  

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela empresa CLEOMAR NUNES DE 

ALMEIDA LTDA., pelos motivos a seguir elencados: 

 

DOS FATOS E DO DIREITO 

Realizado o Pregão Presencial nº 44/2021 no dia 02/07/2021, após abertos 

os envelopes com as propostas de preços, a Recorrente sagrou-se vitoriosa no Lote 01 
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com o lance no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme descrito no 

Histórico de Pregão: 

“O licitante CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA declarou que não possui 

condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa 

manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de 

lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão 

presencial o fornecedor CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA pelo valor de R$ 

700.011,0600.” 

Entretanto, no dia 17/07/2021, após análise dos documentos de habilitação, o 

Pregoeiro, junto aos membros da Comissão de Licitação, decidiu: 

INABILITAR a empresa CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA (1º colocada no Lote 01), 

por não apresentar qualificação técnica compatível com o previsto em edital, pois não atende 

a letra ‘e’, III da Qualificação Técnica do item 8.1. Não foram apresentados atestados de 

capacidade técnica com respectiva certidão de acervo em nome do responsável técnico e 

em nome da proponente em quantidade suficiente para atendimento a previsto em edital. 

INABILITAR a empresa ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI (2º 

colocada no Lote 01), por não apresentar qualificação técnica compatível com o previsto 

em edital, pois não atende a letra ‘e’, III da Qualificação Técnica do item 8.1. Não foram 

apresentados atestados de capacidade técnica com respectiva certidão de acervo em nome 

do responsável técnico e em nome da proponente em quantidade suficiente para 

atendimento a previsto em edital.  

O terceiro colocado no Lote 01 é a empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, no qual 

o envelope de habilitação encontra-se lacrado. A abertura do referido envelope será 

marcada em sessão pública posterior a fase de recurso das empresas inabilitadas no lote. 

Inconformada com a sua inabilitação no Pregão Presencial, insurge-se a 

Recorrente pleiteando a reforma da decisão da Comissão Permanente de Licitação e a 

sua classificação em primeiro lugar.   

Alega a Recorrente que a documentação juntada cumpre com o solicitado 

pela administração pública, sendo que os atestados e certidões do seu representante 

legal e dos responsáveis técnicos ultrapassam o exigido no edital.  
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Ainda, colacionou no recurso jurisprudências no sentido que a CAT é 

suficiente para habilitação técnica, uma vez que abrange o Atestado de Capacidade 

Técnica Profissional. 

Entretanto, conforme será demonstrado a seguir, a pretensão de reforma 

pela Recorrente não merece prosperar.   

Inicialmente, importante frisar que o Edital foi claro ao determinar em seu 

item 8.1, III, “e” a comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional: 

“8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do 

PREGÃO são os seguintes: 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

e) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional: Apresentação 

de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do(s) Profissional(is) 

Responsável (is) Técnico (s) da licitante e atestados em nome da proponente 

(empresa) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) 

devidamente registrada(s) pelo CREA/CAU, comprovando a elaboração de projetos 

e/ou execução dos serviços técnicos constante no Anexo I do edital, em quantidade 

e prazos compatíveis com o objeto licitado, devendo contemplar os seguintes itens e 

quantidades:” 

Desta forma, tendo em vista os itens e quantidades determinados, deveriam 

as licitantes apresentarem, no mínimo, em relação ao Lote 01, o seguinte: 

PROJETOS QUANTITATIVO (em m2) 

Item 02 – Projeto Arquitetônico 3.901,50 

Item 03 – Projeto Estrutural de concreto armado 4.368,74 

Item 04 – Projeto Estrutural em aço 1.245,00 

Item 05 – Projeto de Fundações 3.901,50 
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Item 06 – Projeto Elétrico baixa tensão 5.026,06 

Item 08 – Projeto Hidrossanitário 4.457,00 

  

Entretanto, conforme documentação apresentada, a Recorrente não 

comprovou quantidade suficiente para a Capacidade Técnica Operacional e também não 

comprovou, através de CAT’s, a Capacidade Técnica Profissional. 

A Lei 8.666/93 trata da qualificação técnico-operacional em seu art. 30, inciso 

II: 

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. 

 

A qualificação técnico-profissional encontra-se disposta no art. 30, §1º, inciso 

I, da Lei 8.666/93:  

Art. 30. (...) 

§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 



 
 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Sala 502 / Centro - Florianópolis/SC – CEP: 88010-120 

Contato: juridico@engeplanti.com.br, ou através do telefone +55 48 3364-2209 

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. 

Inclusive, tal matéria já foi amplamente discutida, sendo extensa a 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

Enquanto a capacitação técnico-profissional está relacionada à qualificação do 

corpo técnico, a capacitação técnico-operacional, por sua vez, é bem mais ampla e 

alcança requisitos empresariais, tais como estrutura administrativa, métodos 

organizacionais, processos internos de controle de qualidade, etc. Na prática, a 

qualificação comprovada de um profissional não é suficiente para garantir a 

experiência operacional da empresa à qual esse profissional esteja vinculado, seja 

na condição de prestador de serviço ou na condição de sócio, e, consequentemente, 

a qualidade da execução contratual poderá ser comprometida. (Acórdão 2208/2016-

TCU-Plenário) 

A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência 

dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-

operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do 

desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores 

econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada 

capacidade técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais com 

acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. 

(Acórdão 1332/2006-TCU-Plenário) 

 

Em relação à Capacidade Técnica Operacional, a Recorrente deixou de 

apresentar a quantidade mínima para os seguintes projetos: Projeto Estrutural em 

Concreto Armado, Projeto de Fundações e Projeto Hidrossanitário. Note-se que em 

relação aos Projetos de Fundações, a Recorrente não apresentou CAT e nem Atestado 
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comprobatório demonstrando a elaboração de projeto, ou seja, 0 m2 (zero metro 

quadrado). 

Em relação à Capacidade Técnica Profissional, a Recorrente também não 

apresentou a quantidade mínima necessária para a comprovação de execução de 

Projetos de Fundações. 

O quadro abaixo demonstra o quantitativo mínimo exigido no item 8.1, III, “e”, 

bem como o quantitativo total apresentado pela Recorrente somadas as CATs com 

Atestados, as CATs sem Atestados e os Atestados sem CAT. 

 Portanto, embora somados todos os documentos apresentados na 

habilitação – mesmo que não cumprindo o requisito exigido no item supra, qual seja, 

Atestados Técnicos acompanhados de CAT – a empresa não comprovou atender à 

exigência mínima editalícia:   

 

ITEM DESCRIÇÃO LICITADO MÍNIMO
CAPACIDADE TÉCNICA 

PROFISSIONAL

CAPACIDADE TÉCNICA 

OPERACIONAL 

Item 02 Projeto Arquitetônico 7.803,00 3.901,50 5.209,97 4.054,74

Item 03 Projeto Estrutural de Concreto Armado 8.737,47 4.368,74 15.833,23 4.054,74

Item 04 Projeto Estrutural em aço (metálico) 2.490,00 1.245,00 6.968,09 3.342,21

Item 05 Projeto de Fundações 7.803,00 3.901,50 3.625,88 0

Item 06 Projeto Elétrico de Baixa Tensão 25.130,30 5.026,06 5.264,91 5.099,74

Item 08 Projeto Hidrossanitário 22.285,00 4.457,00 15.772,82 4.054,74  

 

Desta forma, podemos concluir que a exigência em Edital não foi plenamente 

comprovada pela ora Recorrente, uma vez que não apresentou as Certidões de Acervo 

Técnico – CAT e Atestados Técnicos em nome da empresa e nem em nome dos 

profissionais demonstrando cumprir com a quantidade mínima exigida.  

Assim, diante do exposto, não restam dúvidas que a documentação 

apresentada pela Recorrente não está de acordo com o exigido em Edital, e conforme já 

analisado pela Comissão de Licitações do Município de Xanxerê, devendo, portanto, o 
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Recurso Administrativo interposto pela empresa Cleomar Nunes de Almeida ser julgado 

improcedente, por não demonstrar respaldo legal que regem as licitações pública, 

requerendo, assim, o prosseguimento do certame em tela. 

 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, haja vista as razões delineadas acima, requer a 

Recorrida: 

a) Recebimento das Contrarrazões, nos termos do artigo 109, § 3º, da Lei 8.666/93; 

b) Seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo, 

mantendo-se a decisão que inabilitou a Recorrente, conferindo-se o prosseguimento ao 

certame. 

 

Termos em que, Pede Deferimento. 

Florianópolis/SC, 26 de julho de 2021. 

 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA. 

 

 

 

MARCO AURELIO SACENTI 

CPF: 041.587.919-10 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

PAULO TOLENTINO DE MOURA 

OAB/MG 104.631 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
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