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PARECER JURÍDICO N.º 013/2022/PG 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO (TOMADA DE PREÇOS N.º 145/2022) 

RECORRENTE: ENGEL PISOS INDUSTRIAIS LTDA. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA INFERIOR AO EXIGIDO PELO EDITAL. 

VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES DO TJSC. RECURSO 

ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. 

 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto por Engel Pisos Industriais Ltda, na 

forma do art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, em face de decisão da 

Comissão de Licitação do Município, que inabilitou a recorrente na Tomada de Preços n.º 

145/2022, tendo em vista que a licitante “não apresentou atestados de capacidade técnica 

compatíveis com o exigido no edital”. 

Sustenta a recorrente, em síntese, que apresentou atestado de capacidade técnica de 

obra com características compatíveis ao objeto do Edital de Tomada de Preços n.º 145/2022. 

Salienta, ainda, que o atestado apresentado demonstra a realização de obras superiores a 50% 

(cinquenta por cento) da área a ser executada, e que apresentou atestado do serviço principal à 

ser executado. 

Ainda, apresentou recurso administrativo requerendo a inabilitação da empresa 

habilitada Fraga Construções e Engenharia Ltda, alegando que não houve a apresentação do 

Atestado de Visita dentro do Prazo estipulado no edital licitatório. 

Intimado, o licitante habilitado (Fraga Construções e Engenharia Ltda.) apresentou 

contrarrazões ao recurso administrativo da Lei Federal n.º 8.666/93, pugnando em síntese, pela 

manutenção da decisão da comissão de licitação sob a alegação de que a empresa recorrente não 
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apresentou a devida Certificação de Capacidade Técnica para execução da obra, conforme 

exigida em edital. 

Quanto ao pedido de sua inabilitação, a empresa alegou que não pode ser inabilitada 

por excesso de formalismo, e que realizou a visita técnica na data de abertura da licitação.  

Esse é o relato necessário. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 – Da exigência de Atestado de Capacidade Técnica  

Sabe-se que, a teor do disposto no art. 27, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, para 

a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, dentre outras condições, documentação 

relativa à qualificação técnica. 

Com efeito, o art. 30 da Lei de Licitações dispõe: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

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; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

(grifo nosso) 

 

Nesse sentido, o Edital de Tomada de Preços n.º 145/2022, cujo o objeto é a 

Contratação de empresa para realização de intersecção para acesso a pátio e infraestrura da 

empresa Confecções Vanelise, estabeleceu: 

 

5 -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 - Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, 

denominado ENVELOPE N.º 01, os documentos abaixo relacionados, em original, 

fotocópia autenticada por tabelião ou por servidor designado para tal pela 
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Administração Municipal, ou ainda por publicação da Imprensa Oficial (perfeitamente 

legíveis), todos da sede (matriz) da proponente, em uma única via:  

[...] 

i) j) Apresentar atestado(s) de capacidade técnica de que a empresa proponente 

realizou obras de características compatíveis ou superiores a 50% da área a ser 

executada pelo presente edital, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente acervado no CREA/CAU; (grifos originais) 

 

A recorrente apresentou, em sua habilitação, atestado de capacidade técnica emitido 

por Perville Engenharia e Empreendimentos S.A., certificando a prestação de serviço de 

execução: “piso industrial em concreto com fibras sintéticas estruturais numa área de 

51.125,00m³”. 

A ata de Recebimento e Abertura de Documentação n.º 37/2022, assim dispõe: 

 

 

 

Portanto, conforme análise do Engenheiro Civil Galdino Gava, a empresa deixou de 

apresentar os atestados de capacidade técnica de paver, bem como de concreto asfáltico. 

Também, conforme declaração da secretaria competente, o posicionamento técnico 

que originou a inabilitação permanece incólume. 

 

 Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: 

 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR 

- INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE - DESCUMPRIMENTO DE 

REQUISITO DO EDITAL NO QUAL O MUNICÍPIO EXIGE ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA - APRESENTAÇÃO DE 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL APENAS DO 

ENGENHEIRO - SATISFAÇÃO DE SUBITEM DIVERSO DO MOTIVADOR DA 

INABILITAÇÃO - VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRÉVIA AO EDITAL - 
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DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.   A Administração Pública está 

restrita ao conteúdo do edital da licitação, sendo facultada a qualquer cidadão sua 

impugnação (§§ 1º e 2º e 'caput' do art. 41 da Lei Federal n. 8.666/1993). Ausente a 

discussão prévia sobre o conteúdo do instrumento convocatório, decai o direito de 

revisão de seu conteúdo. A Lei Federal n. 8.666/1993 prevê, no art. 30, as exigências 

editalícias possíveis para comprovação de qualificação técnica, cabendo à 

Administração, dentre estas, delimitar as relacionadas com o objeto licitado. Por isso, é 

possível a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa e 

de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, visando à boa realização da 

obra licitada, em atenção ao interesse público. Se o licitante não cumpre exigência 

editalícia para fins de habilitação em processo licitatório, sua exclusão do certame, 

por inabilitação, é medida que se impõe. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de 

Segurança n. 2012.031446-3, de Criciúma, rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de 

Direito Público, j. 28-06-2012). (grifo nosso) 

 

 

Embora a tese recursal tenha sido bem delineada, no caso concreto, não se ir de 

encontro ao parecer do responsável técnico que deu suporte a Comissão de Licitação quando da 

análise do acervo apresentado pela proponente nos termos do Edital. Até porque, é o Engenheiro 

técnico que irá garantir a qualidade e higidez da obra, conforme memorial descritivo e ART 

anexa ao Edital. 

Destarte, no entendimento desta Procuradoria, alicerçado principalmente no Parecer 

Técnico do Engenheiro Responsável que inabilita a empresa Engel face a ausência de 

comprovação de capacidade técnica para continuar no certame, o desprovimento do recurso 

administrativo é caminho indeclinável. 

 

2.2 – Do pedido de inabilitação da empresa habilitada 

Quanto ao pedido de inabilitação da empresa Fraga Construções e Engenharia Ltda, 

de igual modo não merece prosperar. 

Isso porque, muito embora apresentado somente na data de abertura dos envelopes de 

licitação, houve de fato a comprovação de que a empresa licitante tem o devido conhecimento 

sobre o objeto da licitação, atingindo assim função para que se destina o Atestado de Visita. 

Nessa linha, desabilitar a empresa por mero formalismo, vai de encontro ao melhor 

interesse da administração pública. 

Nesse norte também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO, DIGITADOR E ZELADOR, NO MUNICÍPIO DE PESCARIA 

BRAVA. EMPRESA PARTICIPANTE QUE ALEGA SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME. APONTADA OFENSA À 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 

INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

DE VISITA AO LOCAL DE TRABALHO. EXIGÊNCIA PREVIAMENTE 

FLEXIBILIZADA A TODOS OS CONCORRENTES. RIGORISMO EXARCEBADO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A COMPETITIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RESPEITO A SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO E A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 

"A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as 

condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório (Lei 8.666/93, art. 41). Contudo, rigorismos formais extremos e 

exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da 

lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a 

existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha 

da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º) [...]" (Resp. n. 

797.170/MT, Relatora: Ministra Denise Arruda, j. 17/10/2006). (TJSC, Agravo 

Regimental em Medida Cautelar Inominada n. 2014.018059-0, de Joinville, rel. Des. 

Paulo Ricardo Bruschi, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23/9/2014). (TJSC, 

Agravo de Instrumento n. 5031221-72.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13-04-

2021). (grifou-se) 

 

Destarte, diante o entendimento jurisprudencial e técnico, o não provimento do 

presente recurso é a medida que se impõe. 

 

3. Conclusão 

 

Ante todo o exposto, OPINAMOS pelo não provimento do recurso administrativo 

interposto por Engel Pisos Industriais Ltda., em face da decisão de inabilitação promovida pela 

Comissão de Licitação do Município, com base em Parecer Técnico de Engenharia ratificado na 

fase recursal, no bojo do processo Tomada de Preço n.º 145/2022, para fins de manter a 

recorrente inabilitada no processo licitatório. 

 

De igual modo, manter a empresa Fraga Construções e Engenharia Ltda, habilitada 

no processo Tomada de Preço n.º 145/2022. 
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Após decisão, intimem-se os interessados. 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

Nova Veneza, SC, 22 de junho de 2022. 

 

 

BRUNO COLOMBO BOAROLI 

Procurador-Geral do Município 

OAB/SC 58.177 
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Vistos, etc... 

 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto por ENGEL PISOS 

INDUSTRIAIS LTDA, na forma do art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

em face de decisão da Comissão de Licitação do Município, que inabilitou a recorrente na 

Tomada de Preços n.º 145/2022, tendo em vista que a licitante “não apresentou atestados de 

capacidade técnica compatíveis com o exigido no edital”. 

 

Ainda, apresentou recurso administrativo requerendo a inabilitação da 

empresa habilitada Fraga Construções e Engenharia Ltda, alegando que não houve a 

apresentação do Atestado de Visita dentro do Prazo estipulado no edital licitatório. 

 

A Procuradoria-Geral do Município, em Parecer Jurídico datado de 21 de 

junho de 2022, opinou pelo desprovimento do recurso administrativo interposto, para fins de 

manter a recorrente inabilitada no processo licitatório. 

De igual modo, manter a empresa Fraga Construções e Engenharia Ltda, 

habilitada no processo Tomada de Preço n.º 145/2022. 

Desta forma, ovacionando o estudo e discernimento da Procuradoria-

Geral do Município, adoto como razão de decidir o teor do parecer jurídico, que passa a fazer 

parte integrante da presente decisão administrativa. 

 

Em face ao exposto, acolho o Parecer Jurídico, para NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto por ENGEL PISOS INDUSTRIAIS 

LTDA., mantendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

 

Prossiga-se a licitação na forma legal. 

 

Publique-se. Intimem-se os interessados. 

 

Nova Veneza, SC, 22 de junho de 2022. 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 


