
                          

Construções e Engenharia 
  

               

 

_____________________________________________________________________ 
FRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

Avenida Getúlio Vargas, 169, 2º Andar – Centro – Braço do Norte - SC 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA VENEZA, SC. 
 
 
 
 
 
Edital de Tomada de Preços: 145/2022 

 
 
 
  

   FRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.713.820/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 

169, 2º Andar, bairro Centro, na cidade de Braço do Norte, SC, representada neste ato na forma 

de seu Contrato Social, por seu representante legal subscrito, Cleber da Silva Fraga Severina, 

já devidamente qualificada nos Autos do processo licitatório em epígrafe, doravante denominada 

simplesmente de Recorrente, tempestivamente, com fundamento no artigo 109, Inciso I, da Lei 

8.666/93, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, APRESENTAR, 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela licitante ENGEL PISOS 

INDUSTRIAIS LTDA, pelas razões de fato e de direito que a seguir passa a expor:  

 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE, DO CABIMENTO, E DO EFEITO SUSPENSIVO 

 

   De acordo com o disposto no caput do artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93, 

que dispõe sobre as normas para licitações e contratos da Administração Pública, o Recurso 

Administrativo deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do 

ato praticado pela Administração Pública: 

 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura de ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

    Ainda, nos termos do artigo 110, parágrafo único, da mesma Lei, na 

contagem dos prazos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, devendo ser 

considerado apenas os dias em que há expediente do órgão ou entidade: 
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Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 

dia de expediente no órgão ou entidade. 

 

   Considerando, que não há expediente do órgão administrativo municipal 

aos sábados, domingos e feriado do dia 16/06/2022, que a licitante ora Impugnante, foi notificada 

da interposição do recurso nada data de 09/06/2022, temos que a contagem do prazo iniciou-se 

no dia 10/06/2022 (sexta-feira), cujo término dar-se-á no dia 17/06/2022 (sexta-feira). 

 

Portanto, verifica-se tempestiva a presente impugnação. 

 

II. DOS FATOS E FUNDAMENTO 

 

   A ora Impugnante é participante do processo licitatório do município de 

Nova Veneza, SC, na modalidade Tomada de Preços nº 145/2022, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para a construção de uma interseção para acesso ao 

pátio e infraestrutura da empresa Confecções Vanelise, localizada neste município. 

 

   Nos termos da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação 

na Ata da Sessão de Abertura da Habilitação, das licitantes participantes do certame, apenas a 

empresa Fraga Construções e Engenharia atendeu aos requisitos mínimos exigidos no edital, e, 

portanto, considerada habilitada, sendo a licitante Engel Pisos Industriais considerada inabilitada 

por não apresentar Atestado de capacidade técnica de paver e concreto asfáltico, conforme 

extrai-se da Ata de Abertura, não atendendo assim, ao item 5.1, letra “j” do edital de licitação. 

     

    Inconformada pelo simples fato de não ter se sagrado vencedora, 

uma vez que não apresentou documentos capazes de comprovar sua capacidade técnica, 

a licitante Engel interpôs Recurso com o objetivo de ver a decisão reformada. 

 

    Sem razão. 

 

É o relatório. 
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DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

   Conforme visto, após a análise da habilitação e propostas das licitantes 

credenciadas, e superada a fase de concorrência, foi declarada a licitante Fraga habilitada para 

fornecer o objeto da presente licitação.  

 

   Imprescindível ressaltar que a decisão contida na Ata, ao habilitar a licitante Fraga, 

e inabilitar a licitante Engel, mostra-se assertiva, pois vem ao encontro dos preceitos 

fundamentais que norteiam o processo licitatório, uma vez que resta demonstrada de forma 

irrefutável a aptidão técnica da licitante Fraga, e a incapacidade técnica da licitante Engel, ao 

não atender o item 5.1, letra “j” do edital de licitação.  

    

   Em análise aos documentos apresentados, claramente observa-se que a licitante 

Engel, não foi capaz de comprovar sua capacidade técnica, os atestados de capacidade técnica 

por ela apresentados não condizem com o objeto licitado, e de plano não atendem aos requisitos 

mínimos exigidos no Edital, motivo pelo qual acertadamente a comissão decidiu pela sua 

inabilitação. 
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   É princípio fundamental do Direito que toda decisão, quer seja, de ordem 

judicial e/ou administrativa, deve ser clara e fundamentada, conter todos os elementos 

necessários a sua compreensão, e enfrentar todas as questões relevantes do processo, com o 

objetivo de solucionar toda e qualquer controvérsia.  

     

    Nos processos administrativos devem ser observados, entre outros, os 

critérios estabelecidos no art. 2.º, parágrafo único, Inciso VII, da Lei 9.784/99, que regula o 

processo administrativo em âmbito federal, e, concomitantemente em âmbito estadual e 

municipal, especificamente: 

 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 

decisão; (grifo) 

 

    Aliado à referida Lei, invocamos o princípio da motivação, que está 

relacionado aos atos da administração, que significa a exteriorização, a descrição dos motivos 

que determinaram a prática daquele ato administrativo, permitindo que se verifique a legalidade 

do ato, a qualquer tempo. 

   

   Destarte, a decisão proferida não contém qualquer irregularidade, tendo 

em vista que apresentou todos os elementos que justificam a inabilitação da licitante Engel, 

especificamente, no tocante à análise da sua capacidade técnica. 

 

    No processo administrativo os atos administrativos deverão ser motivados, 

com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: a) neguem, limitem ou afetem 

direitos ou interesses; b) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; c) decidam 

processos administrativos de concurso ou seleção pública; d) dispensem ou declarem a 

inexigibilidade de processo licitatório; e) decidam recursos administrativos; f) decorram de 

reexame de ofício; g) deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 

pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; h) importem anulação, revogação, suspensão 

ou convalidação de ato administrativo. 

 

    Como visto, é dever da administração pública prestar as informações de 

forma objetiva, clara e transparente à parte interessada, “in casu”, resta demonstrado e detalhado 

os motivos ensejadores da inabilitação da licitante Engel. 

 

    Assim, a decisão da comissão deve ser mantida, ante a ausência de 

argumentos técnicos e jurídicos da licitante Engel, capazes de fundamentar suas razões de 



                          

Construções e Engenharia 
  

               

 

_____________________________________________________________________ 
FRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

Avenida Getúlio Vargas, 169, 2º Andar – Centro – Braço do Norte - SC 
 

recurso. Ao contrário, a licitante Fraga atendeu a todas as exigências requeridas no Edital, 

demonstrando capacidade técnica e operacional para a execução do objeto. 

 

   Nesse sentido, requer a manutenção da decisão proferida, e no mérito a 

confirmação da habilitação da ora Impugnante, declarando-a vencedora do presente certame. 

 

DAS RAZÕES DO RECURSO DA LICITANTE ENGEL 

 

   Em suas razões a licitante Engel, requer a inabilitação da licitante Fraga 

por descumprimento do item 5.1, letra “p”, do edital, que determina a realização de visita técnica 

no prazo de 02 dias úteis antecedentes à abertura da licitação. Ainda, que os atestados técnicos 

apresentados seriam capazes de comprovar sua capacidade técnica, alegando haver um erro 

de digitação e/ou identificação, e que assim atenderia aos requisitos mínimos pretendidos no 

edital. 

 

DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE FRAGA 

 

   Quanto à alegação de que a licitante Fraga não teria atendido ao prazo 

estabelecido para a realização da visita técnica, importante esclarecer que a licitante esteve sim 

no local das obras no momento oportuno para realizar a visita técnica, quer seja, na data de 

27/05/2022. Entretanto, por questões internas do próprio órgão público – falta de profissional 

para acompanhar a visita técnica e assinar o referido documento, foi orientada a realizar a visita 

técnica na data de abertura da licitação, e assim o fez.  

 

    Importante destacar aqui, que a não realização da visita técnica, ou a sua 

realização na data de abertura da licitação, em absolutamente nada prejudica o processo 

licitatório. Basear a inabilitação de uma empresa licitante por esse motivo seria de um rigor 

excessivo e extremo, contrariando todo e qualquer princípio norteador do processo licitatório, 

especialmente, o da competitividade e escolha da melhor proposta.  

 

     A visita técnica tem cunho meramente de vistoria, tem por objetivo dar à 

Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto 

da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão 

a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características 

dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais.  
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    Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é 

propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e 

características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que 

possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto. 

 

    Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de 

competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em 

localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para 

que a visita técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua 

realização para a perfeita execução do contrato, o que de fato não se vislumbra no presente 

Edital. 

    Se a comissão tivesse sua decisão prolatada com base na alegação da 

licitante Engel, estaria fundada em mera formalidade, isto é, formalismo excessivo e exagerado, 

o que deve ser afastado de plano do processo licitatório, a fim de não trazer prejuízos à 

Administração Pública. 

 

    Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

ao julgar o Mandado de Segurança a seguir destacado, consoante aos princípios constitucionais 

norteadores da administração pública e da própria Lei 8.666/93: 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 
DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS DE LAGES. PRETENSÃO 
MANDAMENTAL VISANDO A INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO 
CERTAME POR IMPERTINÊNCIA DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 
TÉCNICA E ALVARÁ SANITÁRIO APRESENTADOS. DOCUMENTAÇÃO 
SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, RESTANDO ATENDIDOS 
QUANTUM SATIS OS REQUISITOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. "Verificado que a empresa 
licitante atingiu a finalidade visada pelos requisitos estabelecidos no edital, é 
de ser garantida a sua participação em todas as etapas do certame. 'O 
interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, 
configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica de regência e 
com interpretação de cláusulas editalícias impondo condição excessiva para 
a habilitação' (STJ, MS n. 5.693/DFR, Min. Nilton Luiz Pereira)" (ACMS n. 
2003.015947-9, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 19/04/2005). 
(TJ-SC - MS: 20120109453 SC 2012.010945-3 (Acórdão), Relator: Carlos 
Adilson Silva, Data de Julgamento: 11/09/2012, Grupo de Câmaras de Direito 
Público Julgado) (grifo nosso) 

 

    Nessa mesma linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente 

pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a 

complexidade ou natureza do objeto a justifiquem. Sendo que, quando não for essa a situação 
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concreta, mostra-se suficiente a simples declaração do licitante de que tem pleno conhecimento 

das condições de prestação dos serviços. Acordão n°906/2012. 

 

    Como visto, os procedimentos licitatórios devem ser os mais abrangentes 

possíveis, visando sempre o maior número de concorrentes, vindo ao encontro dos princípios da 

legalidade, livre concorrência, isonomia e do interesse público. Nesse sentido, a decisão por 

inabilitar a ora Impugnante pelo motivo suscitado pela Recorrente, além de mostrar-se frágil e 

sem fundamentação, restringe a competitividade, uma vez que reduz a possibilidade de escolha 

da proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

DA INABILITAÇÃO DA LICITANTE ENGEL 

 

    Alega a licitante Engel que os documentos apresentados são suficientes 

para comprovar sua capacidade técnica e atendimento ao edital. 

 

    Infundada a alegação. 

 

   Em uma simples análise aos atestados técnicos apresentados, observa-se 

que são incompatíveis com objeto da licitação, ou seja, não se prestam a comprovar sua aptidão 

técnica nos termos requeridos no edital. A própria Recorrente se contradiz ao afirmar que houve 

um erro de digitação e/ou identificação no atestado apresentado, e que seria necessário essa 

modificação/alteração para o atendimento ao edital. 

 

   Ocorre, que mesmo considerando a alegação da Recorrente, o atestado 

técnico apresentado seria insuficiente para comprovar sua aptidão técnica. De fato, os 

documentos apresentados pela licitante Engel, aqueles necessários à comprovação de sua 

capacidade técnica, não são suficientes para o atendimento dos requisitos mínimos exigidos 

no edital. 

 

    Ao analisar os documentos juntados pela licitante Engel, aqueles aptos à 

comprovar a sua capacidade técnica, observamos que não atende aos quantitativos e 

características compatíveis exigidas no edital, item 5.1, letra “p”, especialmente, não possui 

acervo de pavimento rígido, bases, sub-bases e paver, apresentando tão somente acervo de 

piso industrial, insuficientes ao atendimento da obra e do edital. 

 

    A seguir algumas considerações técnicas importantes que devem ser 

observadas, relativas à resistência característica do concreto à compressão: 
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O cálculo de uma estrutura de concreto é feito com base no projeto arquitetônico da obra e no 
valor de algumas variáveis, como por exemplo, a resistência do concreto que será utilizado na 
estrutura.  
 
O FCK do concreto é uma sigla que em inglês que significa Feature Compression Know ou em 
tradução livre: resistência característica do concreto à compressão. 
 
O FCK do concreto é o conceito, o número que indica a sua resistência característica à 
compressão e que é utilizado nos cálculos estruturais. O MPa é a unidade de medida usada para 
exprimir os valores do FCK. 
 
Portanto, a Resistência Característica do Concreto à Compressão (fck) é um dos dados utilizados 
no cálculo estrutural. Sua unidade de medida é o MPa (Mega Pascal), sendo:  
 
Pascal: Pressão exercida por uma força de 1 newton, uniformemente distribuída sobre uma 
superfície plana de 1 metro quadrado de área, perpendicular à direção da força. (força aplicada 
dividida pela área de aplicação). 
 
Mega Pascal (MPa) = 1 milhão de Pascal = 10,1972 Kgf/cm².  
Por exemplo: O Fck 30 MPa tem uma resistência à compressão de 305,916 Kgf/cm². 
 
Acervo apresentado pela concorrente : 
Fck 3,5 MPa X 10,1972 Kgf/cm² = 35,6902 Kgf/cm². 
 
  Com base nas informações técnicas acima elencadas, temos cabalmente 

demonstrado que o atestado técnico apresentado pela licitante Engel, não atende às exigências 

mínimas necessárias, tampouco serve para atestar sua capacidade técnica no presente 

processo licitatório. 

 

CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Por fim, ante o exposto, requer se digne esta CPL em receber as contrarrazões 

tempestivamente manifestadas ao recurso administrativo interposto pela licitante Engel, 

determinando o seu imediato processamento para, ao final, acolher as contrarrazões aqui 

suscitadas, e manter o resultado já apresentado em sua ata de abertura. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Braço do Norte, SC, 15 de junho de 2022. 

 

 

________________________________________ 

Fraga Construções e Engenharia LTDA 
Cleber da Silva Fraga Severina 
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