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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ/SC 
 
 
 
REF.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 044/2021. 

 
 

ESTEL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.144.338/0001-81, estabelecida à Rua: 

José Quirino, nº 147, bairro: São João na cidade de Itajaí/SC, através de seu 

representante legal ao final qualificado e assinado, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO, o que faz com supedâneo no art. 4º inciso XVIII da Lei 

Federal nº 10.520/02, por meio do qual requer a V. S.ª que se digne acatar as 

razões recursais voltadas, para rever a Vossa decisão referente à habilitação e 

declaração de vencedora da empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA. 

 

 

Termos em que, pede provimento. 
 

 

 

 

Itajaí/SC, 18 de agosto de 2021.  

 
 
 
 
 
 
 

ESTEL ENGENHARIA LTDA 
Sérgio Luiz do Amaral Lozovey 
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DOUTA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO PRESENCIAL 044/2021 

  

1. DOS FATOS 

No dia 02/07/2021, as 09:00, foi realiza a sessão de 

julgamento das propostas de preço dos participantes da licitação referente 

PREGÃO PRESENCIAL 044/2021, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO FUTURA E PARCELADAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO A ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS, ESTUDOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES E 

DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

Sendo que as seguintes empresas apresentaram 

propostas: IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA, ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI ME, 

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA ME, ENGEPLANTI CONSULTORIA 

LTDA ME, ECGT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ESTEL ENGENHARIA LTDA 

EPP, GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP. 

Após análise da documentação de habilitação da terceira 

colocada para o LOTE 01, no dia 13/08/2021, foi declarada habilitada e 

vencedora do certame a empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA. Desta 

forma, a ESTEL ENGENHARIA LTDA, por não considerar justa a decisão 

proferida vem tempestivamente manifestar sua irresignação nos fundamentos 

que seguem. 

 

2. DO DIREITO 

O presente recurso destina-se a expor as razões pelas 

quais a recorrente discorda da decisão da Comissão de Licitações em 
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HABILITAR E DECLARAR VENCEDORA a empresa ENGEPLANTI 

CONSULTORIA LTDA, no processo licitatório em epígrafe ao arrepio das 

normas editalícias, para ao final, solicitar a reforma de tal decisão, declarando 

sua inabilitação conforme se passará a demonstrar.  

Assim, para que se possa interpretar alguns dispositivos 

editalícios, e seu alcance de acordo com a legislação, mister se faz a 

construção de alguns entendimentos.  

Para fins de comprovação de capacidade técnica, a letra 

"b", III do item 8.1 do Edital estipula: 

Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro 
permanente na data prevista para a entrega das propostas, 
profissionais de nível superior, das áreas de Engenharia Civil 
e/ou, Arquitetura e/ou Agrimensura/Topografia, com capacidade 
técnica para elaboração dos projetos e demais serviços técnicos 
constante no Anexo I, bem como em quantidades suficiente para 
atender as demandas de projetos e serviços técnicos do anexo I, 
dentro do cronograma pré-determinado, devendo possuir no 
mínimo os seguintes profissionais para habilitação em cada 
grupo de projetos ou serviços (Lotes): i. Lote 01 – Projetos de 
engenharia/arquitetura: 05 (cinco) profissionais da área de 
engenharia (engenheiro civil e/ou arquiteto); (grifo nosso) 
 
Ou seja, além dos atestados da proponente se faz 

necessário, profissionais de nível superior que comprove sua capacidade 

técnica através de apresentação de atestados de capacidade técnica para 

elaboração dos projetos e demais serviços técnicos constante no Anexo I, 

devendo possuir no mínimo 05 (cinco) profissionais para habilitação no caso 

do lote 01, senão vejamos: 

 
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 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. (grifo nosso) 
 

O edital é cristalino quando determina que, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, dever-se-á comprovar aptidão para 
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desempenho das disciplinas os responsáveis técnicos indicados pela 

proponente para cada lote que compõem o objeto licitado, conforme os itens 

supra.  

 Nesta esteira de entendimento, inadmissível é a 

habilitação técnica de empresas que não comprovaram equipe mínima e a 

capacidade dos profissionais para estas áreas.  

Delineados estes entendimentos iniciais, passa-se a 

analisar a documentação apresentada pela empresa ENGEPLANTI 

CONSULTORIA LTDA. 

 

2.1 DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

Ocorre que, a ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, 

comprovou apenas a capacidade técnica da empresa, quanto à capacidade 

técnica de 05 (cinco) profissionais indicados no lote 01 não foi devidamente 

apresentada. 

Haja vista que, apenas um único profissional que foi 

devidamente indicado teve sua capacidade técnica demostrada, entretanto na 

documentação de habilitação da recorrida nas páginas 38 a 42 constam as 

declarações de indicação onde elenca os profissionais que aceitam fazer parte 

da equipe, do lote 01, no entanto os demais não comprovam sua capacidade 

técnica, nem mesmo foram devidamente designados para compor a equipe 

conforme declaração formal de disponibilidade de equipamentos necessários e 

de equipe técnica, descumprindo assim a letra "b" e "e", III do item 8.1 do 

Edital. 

Ora digníssima Comissão, a referida empresa conforme 

documentos de habilitação nas páginas 71 a 72 apresenta a declaração formal 

de disponibilidade de equipamentos necessários e de equipe técnica, onde 

consta apenas a indicação de dois profissionais quais sejam: Guilherme 

Silveira de Oliveira, o único profissional indicado com atestado de capacidade 

técnica e Deborah Reichmann Farias, profissional que também foi indicada nas 
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declarações constante nas páginas 38 a 42, mas frisa-se não há comprovação 

de sua capacidade técnica para os projetos ora indicados.  

Note ainda que, o edital na letra "b", III do item 8.1 solicita 

uma equipe mínima de 05 (cinco) profissionais, como pode segregar 

vencedora empresa que declara sua equipe com apenas 02 (dois) 

profissionais, onde apenas um apresenta atestado de capacidade técnica. 

Não é demais lembrar o que a referida declaração solicita: 

g) Declaração formal de disponibilidade de equipamentos 
necessários e de equipe técnica habilitada em quantidade 
compatível para realização dos serviços técnicos especializados 
objeto da licitação, bem como indicação do (s) Responsável (is) 
Técnico (s) pela execução de cada tipo de projeto e demais 
serviços técnicos constantes no ANEXO I, assinada pelo responsável 
legal da empresa; (grifo nosso) 
 
Importante frisar que se tratando do lote 01, corresponde 

aos 5 (cinco) profissionais, para que seja uma equipe técnica habilitada logo 

deve atender o que preconiza a letra "e", III do item 8.1 para o completo 

atendimento das exigências do instrumento convocatório. 

É evidente e indubitável que a qualificação técnica 

acostada pela ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA não cumpre com as 

exigências do instrumento convocatório, por mais que o Setor de Engenharia 

deste respeitado Órgão tenha aceitado que apenas um profissional comprove 

sua qualificação, frente solicitação de comprovação de uma equipe mínima de 

05 (cinco) profissionais tal situação é antagônica ao tratamento despendido em 

face das demais licitantes, além de descumprir norma do instrumento 

convocatório, leva a violação de princípios essenciais ao presente certame, 

dentre eles o da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. 

Contudo, há um atestado de capacidade técnica em nome 

de Rafael Nagi Cruz Gerges, profissional este que - não foi nomeado para 

execução de projetos – tampouco foi indicado para compor a equipe conforme 

se vislumbra na declaração de indicação da equipe conforme documentos de 

habilitação nas páginas 71 a 72. 

ORA, COMO PODE SER HABILITADA LICITANTE QUE 

DESCUMPRE AS EXIGÊNCIAS, percebe-se, pois, que a manutenção da 
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decisão ora rechaçada constitui de evidente afronta aos princípios da isonomia 

e vinculação ao instrumento convocatório, o que invalida o presente certame. 

É certo que a exigência da qualificação técnica visa 

atender aos interesses da Administração Pública a fim de selecionar licitante 

que tenha, efetivamente, capacidade de executar futuro contrato. 

Todavia, por mais que se analise e promova diligências 

face a indicação da equipe técnica mínima, não há atestados de capacidade 

técnica dos mesmos, ou seja, não é possível considerar o cumprimento do item 

8.1 III letra “e” do edital. 

O instrumento convocatório foi claro quanto à exigência 

de que a equipe técnica deve comprovar sua capacidade sendo requisito a 

apresentação de atestado para habilitar-se nos lotes. 

A Administração, ao exigir que os licitantes cumpram 

todos os itens estabelecidos no edital resguarda os princípios da legalidade e 

da isonomia. Permitindo, pois, a prevalência do Interesse Público, sendo 

medida que se impõe a inabilitação da empresa ENGEPLANTI 

CONSULTORIA LTDA. 

É inconteste que a prova do cumprimento de toda e 

qualquer exigência editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo 

relegar-se para o futuro ou simplesmente omitir a apresentação de documento 

que deveria integrar o envelope pertinente à habilitação.  

Por todas estas razões, não resta dúvida que os agentes 

públicos devem atuar ao examinar os atestados com esteio nos princípios, 

dentre outros, da isonomia, vinculação ao edital, razoabilidade, julgamento 

objetivo, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 

moderado.  

No caso em apreço, o descumprimento das exigências 

quanto à equipe mínima de 05 (cinco) profissionais e a apresentação de 

atestados de capacidade técnica da equipe técnica, não apresenta simples 

equívoco ou erros formais passível de validá-lo. A falta de cumprimento de 

itens exigidos no instrumento convocatório representa afronta aos princípios e 

as normas que regem o presente certame.  
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Cumpre asseverar que, a empresa apresentou as 

certidões de pessoa física, contratos de prestação de serviços de 05 (cinco) 

profissionais.  Mas não os indicou quando deveria na declaração formal nem 

mesmo comprovou sua capacidade técnica. Ora nobre comissão, como para 

fins de atendimento ao item 8.1 III letras “b”, “e” e “g” não houve a mesma 

interpretação a respeito de seus responsáveis técnicos.  

Não se admite que esta Douta Comissão tenha 

entendimentos divergentes ao instrumento convocatório, pois está expressa a 

necessidade da indicação de equipe e a solicitação de comprovação de 

Atestado Técnico com Certidão de Acervo Técnico (CAT), dos responsáveis 

técnicos, ademais tal solicitação não traz excesso de formalismo, pois os itens 

desatendidos são comuns a toda e qualquer licitação. 

 

3. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a 

Administração Pública, em matéria de licitação, tenha como norma o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei 

Federal nº 8.666/93, que é de clareza solar dispor que: 

 
art. 41- A administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
(grifo nosso). 

 
No caso sub examine, não é demais lembrar que este 

constitui lei interna da licitação, vinculando-se a seus termos tanto os licitantes 

quanto a própria Administração Pública.  

Sendo assim, em respeito ainda ao Princípio do 

Julgamento Objetivo, a Administração não pode descumprir as condições 

editalícias, até mesmo pela correlação ao princípio da Legalidade, segundo o 

qual o Administrador ou Gestor Público está jungido à letra da lei.  

Contudo, é dever da Administração a total vinculação aos 

critérios pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Tal princípio encontra 

respaldo no artigo 3º da Lei 8.666/93, senão vejamos: 
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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) 
 
Ainda, colhe-se das lições de Hely Lopes Meirelles: 
 
O edital é lei interna da licitação e, como tal, vincula aos seus 
termos tanto os licitantes como a Administração que o experiu. 
Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis 
para aquela licitação, durante todo o procedimento. (MEIRELLES, 
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 32. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.275). (grifo nosso) 
 
Nesse diapasão, é sabido que quaisquer decisões 

contrárias aos princípios, dos quais se deve observância, não se pode 

considerar mera inconveniência e sim uma ilegalidade.  

A exigência editalícia é lei que rege o certame licitatório e 

deve ser integralmente cumprida não só por todos os licitantes como também 

pela Administração Pública. 

Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO:  

"Além da lei, o instrumento convocatório da licitação determina 
as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. 
A vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação 
à lei. A autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha, 
ao editar o ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria 
autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato 
convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um 
modelo norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com 
segurança, os atos e a serem praticados e as regras que o regerão. 
Restará margem mínima de liberdade ao administrador, usualmente 
de extensão irrelevante. O instrumento convocatório (seja edital, seja 
convite), cristaliza a competência discricionária da administração, que 
se vincula a seus termos. Conjugando-se a regra do art. 41 com 
aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da 
administração ao Edital, seja quanto a regras de fundo quanto 
àquelas de procedimento.” (Comentário a Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 8ª Edição, p. 65 e 417). (grifo 
nosso)  
 

De acordo com o ora indagado são inúmeros os julgados 

do Tribunal de Contas da União (TCU): 
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REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 
EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS 
LICITADOS. ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS 
VENCEDORES EM DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. 
MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO 
DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE 
REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
(Acórdão 4091/2012 -Segunda Câmara). (grifo nosso) 
 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES 
EMPREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS 
FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO. (Acórdão 966/2011 - 
Primeira Câmara). (grifo nosso) 
  
De mesmo modo o Supremo Tribunal Federal:  

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem 
entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do 
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é 
resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é 
expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à 
Administração o descumprimento das normas contidas no edital. 
Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial 
da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento 8 apresentado para que o concorrente supra o requisito 
relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa 
apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação 
de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. 
Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que 
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento 
de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os 
licitantes. (RESP 1178657). (grifo nosso) 
 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante 
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-
se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou 
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao 
princípio constitucional da preponderância da proposta mais 
vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das 
propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não 
havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. 
É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta 
financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o 
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cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento 
ao recurso. (RMS 23640/DF) (grifo nosso) 
 
Corroborando o entendimento acima esposado, os 

demais Tribunais nacionais: 

 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/92. OBRA DE ENGENHARIA. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PREVISTOS NO E DITAL. 
DESABILITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. O Edital é o instrumento que regula o 
procedimento licitatório, devendo ser observado tanto pela 
Administração quanto pelos licitantes. 2. Prevendo o edital a 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM O 
VÍNCULO empregatício do responsável técnico pela empresa há não 
menos de seis meses anteriores à data da publicação do mesmo 
(item 2.5, 9 "a"), a simples certidão do CREA informando ter sido o 
Engenheiro Glauco de Almeida Leite anotado como Responsável 
Técnico da Empresa Apelante desde 17.05.1990 (fl. 48), sem a 
carteira de trabalho do mesmo ou o contrato de trabalho não é 
suficiente para a comprovação exigida. 3. ASSIM, A NÃO 
APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS NA FASE DE 
HABILITAÇÃO CONSTITUI IRREGULARIDADE INSANÁVEL, EIS 
QUE INEXISTE DIREITO A REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DE 
HABILITAÇÃO, QUANDO ESTA NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES 
DO EDITAL, VERIFICADAS EM MOMENTO EXATO E PRECISO 
DENTRO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. 4. Por fim, tendo 
sido inabilitada a apelante por descumprimento das regras previstas 
no Edital licitatório, descabida a indenização por perdas e danos 
pleiteada. 5. Apelação desprovida. (AC 0085482-48.2000.4.01.0000 / 
DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO 
(CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.309 de 31/08/2009) (grifo nosso) 
 
Desta banda: 
 
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital 
de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um 
todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos 
estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos 
fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do 
art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. 2. Agravo de instrumento 
improvido. (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 
50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000. Rel. 
FERNANDO QUADROS DA SILVA – 3ª Turma. Em 20/08/2014. DJ: 
21/08/2014) – Destaque nosso. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS 
LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio 
ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da 
empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato 
convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no 
edital PRIVILEGIA A AGRAVANTE EM DETRIMENTO DOS 
DEMAIS INTERESSADOS no certame, ferindo o princípio da 
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isonomia dos concorrentes (TRF4, AG 5011224-41.2013.404.0000, 
Quarta Turma, 10 Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão 
Caminha, juntado aos autos em 19/09/2013) (grifo nosso) 
 
Desta feita, é inadmissível que não seja reformulada a 

referida decisão, pois não houve o cumprimento das normas editalícias 

atingindo assim o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  

Com efeito, é imprescindível que a Administração Pública 

zele pelo bom andamento do certame, sob pena de ampla violação ao princípio 

da isonomia, colocando em risco o interesse público, além de cercear direitos e 

garantias que venham a prejudicar o seu interesse, estando em 

desconformidade com a finalidade dos preceitos legais. 

Destarte, os elementos trazidos a cotejo são suficientes e 

subsistentes para demonstrar a necessidade de reforma desta equivocada 

decisão. 

Verdadeiramente um equívoco grosseiro incorrido pela 

Comissão de Licitação, em declarar vencedora uma empresa que descumpriu 

os ditames essenciais perante a Administração Pública, não demostrando o 

mínimo de segurança para a execução satisfatória do objeto contratual.  

Dessa forma, a necessidade de declaração da inabilitação 

da empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA é essencial haja vista o 

evidente o descumprimento do edital, no que se refere à indicação de equipe e 

comprovação da capacidade técnica dos profissionais, foi realizada de forma 

incompleta e viciada, não havendo justo motivo para manutenção da citada 

licitante no presente certame.  

A estrita observância do instrumento convocatório deve 

ser observada tanto pelos licitantes quanto pelos membros da comissão de 

licitação. Portanto, uma vez que o edital contém exigência no sentido de 

indicação de equipe mínima e comprovação de capacidade técnica para 

habilitar concomitantemente, o descumprimento de tal exigência não pode levar 

a outro caminho senão à inabilitação da licitante ENGEPLANTI 

CONSULTORIA LTDA.  
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Por todo o exposto, corrobora-se que a Administração 

Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por 

ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, para garantir segurança 

e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem 

como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é 

necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou 

instrumento congênere.  

Assim sendo, conforme a farta demonstração acima 

delineada, torna-se imperiosa a habilitação bem como declaração de 

vencedora do certame a empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, face 

a comprovação do não atendimento dos termos do edital, sob pena de violação 

aos referenciados princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. 

Por tal razão deve o presente recurso ser admitido e 

provida com vistas a eivar o presente certame das ilegalidades e nulidades ora 

suscitadas. 

 

                         4 – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, assegurando o tratamento isonômico 

entre os licitantes, pugnamos a Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação: 

I. Em virtude dos fatos supracitados, receba e conheça 

o presente recurso, haja vista que preenche todos os 

requisitos legais, doutrinários e jurisprudenciais;  

II.  O deferimento do Recurso Administrativo 

reconsiderando a sua decisão, declarando empresa 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, inabilitada 

para prosseguir no pleito, em consonância com os 

princípios acima, notadamente, por questão de 

inteira JUSTIÇA! 

III.  Não sendo este o entendimento de V. Sª., requer 

que o presente recurso seja remetido à autoridade 

hierárquica superior imediatamente e que este seja 
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recebido produzindo efeito suspensivo, após 

análise do mesmo, defira o presente pedido, dando 

seguimento ao certame convocando a quarta 

colocada do LOTE 01.  

 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Itajaí/SC, 18 de agosto de 2021. 
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