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ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

XANXERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

REF.:  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021 

 

 

 

 

 

 

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 art. 4º, XVIII, da Lei nº 

10.520/02 e art. 109, §3º, da Lei nº 8.666/93, apresentar as suas  

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela empresa ESTEL ENGENHARIA 

LTDA, pelos motivos a seguir elencados: 
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1. DOS FATOS E DO DIREITO 

 

Realizado o Pregão Presencial nº 44/2021, após inabilitação das empresas 

colocadas em 1º e 2º lugar no Lote 01, a empresa ora Recorrida foi declarada vencedora 

do certame, conforme ata de habilitação publicada em 13/08/2021 no valor de R$ 

766.212,45 (setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco 

centavos). 

Inconformada com o resultado do certame, insurge-se a Recorrente 

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

da Recorrida, sob o argumento de não apresentar a qualificação técnica profissional dos 

05 (cinco) integrantes da equipe técnica, bem como não apresentar declaração com o 

nome dos integrantes da equipe.   

Alega a Recorrente que a letra “b”, II do item 8.1 do Edital estipula os 

requisitos de comprovação de capacidade técnica juntamente à alínea “e”. 

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

pela Recorrente não merece prosperar.   

Inicialmente, importante frisar que a Recorrente não fez uma leitura correta 

do Edital. Sendo assim, caberá à Recorrida demonstrar de forma educativa para uma 

melhor compreensão dos que tiveram alguma dificuldade na leitura. 

As alíneas “b” e “e” do inciso II, item 8.1 do Edital são coisas distintas. 

A alínea “b” determina que a empresa proponente demonstre possuir 05 

profissionais da área de engenharia (engenharia civil e/ou arquiteto) – no caso do Lote 

01. 
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A alínea “e” determina a comprovação da Capacidade Técnica Operacional e 

Profissional pelos proponentes. 

 

1.1. DA EQUIPE TÉCNICA – Item 8.1, III, alínea “b” 

Uma das exigências contidas no edital é a comprovação de que a empresa 

proponente possui em seu quadro permanente uma quantidade específica (variável por 

lote) de profissionais. 

b) 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); 

No caso do Lote 01, o edital determinou que a empresa a ser contratada 

deverá demonstrar possuir em seu quadro, 05 (cinco) profissionais da área de 

engenharia com capacidade técnica para a elaboração dos projetos. 

Resta óbvio que essa é a EQUIPE TÉCNICA de cada proponente. 

Neste sentido, a Recorrida comprovou que possui em seu quadro os 

seguintes profissionais: 

Deborah Reichmann Farias: Arquiteta 

Leandro Osnildo Silva: Arquiteto 
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Daniela de Oliveira Rosa Carrion: Engenheira Civil 

Guilherme Silveira de Oliveira: Engenheiro Civil 

Henrique Braglia Pacheco: Engenheiro Civil 

A Recorrida apresentou os Contratos de Prestação de Serviços firmado com 

os integrantes da equipe técnica, com exceção do Engenheiro Civil Guilherme Silveira de 

Oliveira, uma vez que este é sócio da empresa e também Responsável Técnico perante 

certidão do CREA/SC. 

Ainda que todos os integrantes sejam do quadro da empresa Recorrida, 

foram apresentadas declarações de todos autorizando a sua inclusão na equipe técnica.  

Observação importante: sendo todos os integrantes do quadro da empresa, 

as declarações não eram obrigatórias, mas foram utilizadas apenas como 

demonstração de boa-fé ao Município licitante de que todos aqueles profissionais 

concordam com a inclusão na equipe técnica. 

Tal matéria, inclusive, foi objeto de Pedido de Esclarecimentos por parte da 

Recorrida, sendo muito bem elucidada a resposta da Comissão de Licitação na “Nota de 

Esclarecimentos 2 PR 0044”. 

Insta frisar que não há nesta alínea qualquer determinação de comprovação 

de capacidade técnica dos integrantes, uma vez que tal requisito foi solicitado em outra 

alínea, no caso, alínea “e” do mesmo item 8.1, e somente para o Responsável técnico da 

empresa. 

Importante destacar que a alínea “d” do mesmo item 8.1, III, faz uma 

distinção entre responsável técnico e integrantes da equipe técnica. Vejamos: 

d) A empresa proponente deverá comprovar o vínculo empregatício de seus 

responsáveis técnicos e também dos demais profissionais que compõe o 

quadro técnico da empresa, sendo que os responsáveis técnicos devem 
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integrar o quadro permanente da empresa conforme item anterior (letra “c”), e 

os demais profissionais podem apresentar declaração de indicação e 

aceitação de inclusão na equipe técnica da proponente, com firma reconhecida e 

apresentar contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa licitante 

válido pelo período de vigência da Ata/Contrato e ou Anotação Responsabilidade 

Técnica de cargo e função em relação a proponente. 

Restou claro que o Município exige a presença de um responsável técnico 

(como será demonstrado a frente), bem como de integrantes da equipe técnica. 

Ainda que houvesse qualquer dúvida acerca do assunto, a simples leitura da 

“Primeira Alteração de Edital”, publicado pelo Município de Xanxerê, corrobora o 

entendimento de que há a figura do Responsável Técnico e do integrante da equipe 

técnica: 

8.1 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

b.1) O mesmo profissional responsável técnico poderá atuar em mais de um lote, 

porém para a empresa que participar de mais de um lote deverá possuir o número 

de profissionais compatível com a soma dos profissionais exigidos em cada lote, ou 

seja, se vencedor do lote 01 e 03 deverá possuir 08 profissionais. Justifica-se a 

soma dos profissionais devido à grande demanda de serviços exigidos em cada lote   

Ou seja, além do responsável técnico poder fazer parte da equipe técnica, 

um único responsável pode atuar em diversos lotes, corroborando o que já foi 

exaustivamente explicado acima. 

Desta forma, sanada qualquer dúvida da Recorrente acerca da equipe 

técnica indicada pela Recorrida, uma vez que demonstrado cabalmente que foi cumprido 

o disposto no Item 8,1, III, alínea “b” do Edital.  
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1.2.  DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL – Item 8.1, III, 

alínea “e” 

Por outro lado, o Edital exigiu que as licitantes apresentassem atestados de 

capacidade técnica de profissional e da própria empresa: 

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: 

Lote 01 – Projetos de engenharia/arquitetura: 

Item 02 (Projeto arquitetônico) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 03 (projeto estrutural de concreto armado) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 04 (projeto estrutural em aço metálico) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 05 (projeto fundações) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 06 (projeto elétrico baixa tensão) mínimo 20% do objeto licitado 

Item 08 (projeto hidrossanitário) mínimo 20% do objeto licitado 

 

Tal matéria sequer deveria ser discutida, uma vez que é o mínimo a ser 

estudado por uma empresa que participe de licitações. 

Entretanto, tendo em vista a dificuldade da Recorrente, é necessária uma 

explicação. 
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A Lei nº 8.666/93 tratou em seu artigo 30 da capacidade técnica das 

proponentes, elencando as exigências habilitatórias necessárias. O artigo mencionado 

estabelece que as empresas participantes da licitação devem demonstrar a capacidade 

técnica operacional (pertinente à empresa), e a capacidade técnica profissional (que é 

referente ao profissional integrante se seu quadro e indicado como responsável técnico). 

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. 

 

Já 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 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
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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: 

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) 

Um ponto importante a se frisar e que não foi mencionado pela Recorrente é 

a indicação do Município de Xanxerê das parcelas de maior relevância, parcelas 

estas determinadas na “Primeira Alteração de Edital”.  

Sendo assim, é inegável que a Recorrida demonstrou, através de diversas 

Certidões de Acervo Técnico – CAT, a comprovação da capacidade técnico operacional 

da empresa para os itens 02, 03, 04, 05, 06 e 08, conforme determinação editalícia. 

Inclusive, tal matéria sequer foi discutida pela Recorrente. 

Em relação à Capacidade Técnico-Profissional, as mencionadas CATs 

demonstram que o Engenheiro Civil Guilherme Silveira de Oliveira cumpre com o exigido 

no edital quanto aos itens e quantidades exigidas no item 8.1, III, alínea “e”. Ou seja, o 

acervo do Responsável Técnico da Recorrida atende a todas as parcelas de maior 

relevância solicitadas pelo Edital do Pregão Presencial nº 044/2021. 

Também foram anexadas Certidões de Capacidade Técnica Profissional em 

nome do Engenheiro Eletricista (e responsável técnico da empresa perante do CREA/SC) 
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para demonstrar que a licitante possui profissionais em duas áreas com acervo suficiente 

para o cumprimento das exigências do Edital. 

Em momento algum há a exigência de que a comprovação da capacidade 

técnico-profissional seja de todos os integrantes da equipe técnica. Até porque não há 

qualquer nexo em solicitar que todos os integrantes apresentem acervos semelhantes. 

A exigência é clara que a empresa proponente deverá comprovar a 

capacidade técnico-profissional, o que foi feito através de um único responsável técnico. 

A situação é tão óbvia que o próprio Município publicou a inclusão do 

seguinte item, corroborando tal ideia: 

e.1) Os atestados de capacidade técnica profissional podem ser cumulativos e/ou 

dividida entre os profissionais que fazem parte do quadro permanente da 

empresa. 

Ora, a palavra “podem” no texto não deixa margem a interpretação. Os 

atestados de capacidade técnica profissional, caso seja preciso, podem ser cumulativos 

entre os profissionais. Em momento algum houve a obrigatoriedade de divisão de 

atestados entre mais profissionais. 

 

1.3.  DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO E DE 

EQUIPE TÉCNICA – Item 8.1, III, alínea “g” 

Outro argumento raso apresentado pela Recorrente é que a Recorrida 

apresentou a declaração formal de equipamentos e de equipe técnica com a indicação 

de dois profissionais. 

Novamente não assiste razão à Recorrente. 

Vejamos o que determina o edital: 
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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; 

O Edital é claro que a empresa proponente deverá: 

i) Declarar que possui equipamentos necessários; 

ii) Declarar que possui uma equipe técnica habilitada em quantidade compatível (no caso 

do Lote 01 são 05 profissionais) para a realização dos serviços contratados; 

iii) Indicar os profissionais que serão responsáveis técnicos pela execução dos serviços. 

 

Vejamos o teor da Declaração apresentada pela Recorrida: 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO E PESSOAL 

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 23.002.667/0001-29, sediada na 

Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 110, sala 502, Centro, Florianópolis/SC, por 

intermédio de seu representante legal, Sr. Marco Aurelio Sacenti, portador da 

Carteira de Identidade nº 38935929, inscrito no CPF sob o nº 041.587.919-10, 

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a licitante tem em 

disponibilidade os equipamentos, bem como a mão-de-obra, constantes das 

especificações técnicas, e que possibilitam a execução do serviço no prazo 

estabelecido no Edital. 

Após o texto da declaração, a Recorrida apresentou uma planilha com todos 

os itens constantes do Lote 01 e os respectivos responsáveis técnicos pelos projetos. 

Ou seja, todos os requisitos da Declaração Formal solicitada na alínea “g”, do 

inciso III, item 8.1 foram cumpridos. 
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A Recorrente confunde a comprovação da Capacidade Técnico-Profissional 

(Item 8.1, III, “e”) com os profissionais que serão indicados como responsáveis técnicos 

durante a execução do objeto a ser contratado. 

Conforme já exposto acima, o acervo técnico-profissional foi demonstrado 

para as parcelas de maior relevância exigida pelo edital na “Primeira Alteração do Edital”, 

item 8.1, III, alínea “e”. 

Não se pode confundir o ali comprovado com o que foi exigido na declaração 

formal. São coisas distintas. 

Na declaração formal, a Recorrida listou todos os itens do Lote 01 e não 

apenas as parcelas de maior relevância, uma vez que, repise-se, são situações distintas 

dentro do mesmo edital. 

A qualificação técnica deve se ater apenas às parcelas de maior relevância, 

conforme já demonstrado exaustivamente. Na declaração foram apresentados os 

responsáveis técnicos de todos os itens.  

E mais, em momento algum há a exigência na declaração de que os 

integrantes da equipe técnica sejam citados nominalmente.  

Seria, inclusive, excesso de formalismo exigir uma relação dos integrantes da 

equipe técnica sendo que todos os contratos de prestação de serviços foram 

apresentados.  

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

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

analisado pela Comissão de Licitações do Município de Xanxerê, devendo, portanto, o 

Recurso Administrativo interposto pela empresa ESTEL ENGENHARIA LTDA ser julgado 

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

requerendo, assim, o prosseguimento do certame em tela. 
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2. DOS PEDIDOS 

 

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

Recorrida: 

a) Recebimento das Contrarrazões, nos termos dos artigos 4º, XVII, da Lei nº 

10.520/02 e artigo 109, § 3º, da Lei 8.666/93; 

b) Seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo, 

mantendo-se a decisão que habilitou a Recorrida, conferindo-se o prosseguimento ao 

certame. 

 

Termos em que, Pede Deferimento. 

Florianópolis/SC, 20 de agosto 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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