
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 324/2021/DL/PMD. 

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA 

ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO ANGÉLICA" NO 

MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS. 

Trata-se da análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa ANSU 
CONSTRUTORA LTDA, em face da decisão sua inabilitação e da habilitação da empresa  Trento  
Solucões em Construções LTDA EPP ocorrida na sessão pública realizada no dia 21 de fevereiro de 
2022, no Processo Licitatório em epígrafe, bem como da análise das contrarrazeies apresentadas pela 
empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 

1. DO RELATÓRIO t 

1.1. 	DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA EMPRESA 

ANSU CONSTRUTORA LTDA 

Em síntese, a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA arguiu o seguinte: 

a) Que a Recorrente deve ser habilitada no certame, pois apresentou os atestados de 
capacidade técnica-operacional que comprovam ter executado serviços de cobertura semelhantes e 
compatíveis com o objeto da licitação, conforme exigido no item 7.2.1 do edital; 

b) Que houve tratamento diferenciado 6. empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 	t 
CONSTRUÇÕES LTDA, pois a Comissão Técnica solicitou "documentação complementar referente 
aos atestados apresentados em m2  para comprovação em kg, visando a comprovação das quantidades 
apresentadas nos atestados" 

c) Que a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA deve ser inabilitad4 
pelos seguintes motivos: 

c.1) "como foi empregado o excessivo preciosismo no julgamento no tipo de 
telhamento com a empresa Recorrente"2, o atestado apresentado pela empresa 
também deve ser julgado como divergente do que solicitava o objeto do edital; 

c.2) a empresa deixou de apresentar o Alvará de Licença ou o Alvará de 
Localização e Funcionamento;  

 

Fl.  13 do Recurso Administrativo. 
2  Fl.  34 do Recurso Administrativo. 
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d) Que, caso a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA declare que 
utilizará dos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, deverá ser realizada diligência 
para verificar se realmente a empresa se enquadra na condição de ME ou EPP, sob pena de ser imputada 
as sanções previstas no edital. 

Por fim, a Recorrente concluiu o seguinte: 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com 
efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de 
rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação. A 
aptidão técnica foi sem dúvida alguma comprovada na documentação de 
habilitação da empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, sendo suficiente e 
atende plenamente as disposições editalicias e dispositivo legal previsto na Lei 
Federal 8666/93. 

Portanto, a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, vem requerer em seu 
recurso administrativo com o intuito que sejam aceitos os atestados. 
apresentados pelos fundamentos acima explicitados, bem como seja autorizada 
a empresa a permanecer na licitação e ser declarada habilitada, como medida 
isonômica de apreciação/tratamento em relação As demais participantes sob 
pena de anulação do processo licitatório, e que na mesma linha sejam asi  
demais empresas participantes crivadas nos atestados técnicos apresentados e 
julgados até o presente momento sem as devidas verificações no tocante dos 
quantitativos apresentados em relação ao objeto contratual. 

*Requerer também na inabilitação da empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA, por não ter apresentado: 

* atestado idêntico ao requerido, para comprovação técnica da 7.2.1.11 Alinea 
A, 

*ter assim apresentado estrutura em m2 quando o edital claramente solicitava 
em kg, sem anexar na data da abertura tal comprovação e a diligência referida 
não deveria ser concedida para este fim, pois o edital não prevê inserção de 
documentagclo após a habilitação, e sim em caso de dúvida de falsidade ou 
outro sobre as declarações apresentadas, 

	

*por não ter apresentado atestado para comprovação técnica da 7.2.1.11 	' 

Alínea B, por não ter apresentado Alvará de Licença e Funcionamento ou 
Alvará de Funcionamento, do 7.4.Hb, 

	

; 	11 

*e diligência para verificação sobre enquadramento na Lei Complementar 
123/2006, 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não 
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, A autoridade superior, em 
conformidade com o 5C 4, do  art.  109, da Lei n° 8666/93. 

Caso não entenda pelo deferimento do mesmo, pugna-se pela emissão , 
divulgação de parecer informando quais os fundamentos legais que embasaram 
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a decisão da Comissão Permanente de Licitação, através da Presidente de,  
Licitação competente. 

Informo igualmente, que na hipótese, ainda que remota, de não acatamento do 
recurso, TAL DECISÃO CERTAMENTE NÃO PROSPERARA PERANTE 0 
PODER JUDICIÁRIO, SEM PREJUÍZO DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

Finalmente, requer que a RESPOSTA OFICIAL ao presente instrumento seja 
divulgada e remetida, além das formes previstas em lei, também ao  e-mail:  
ansulocacaogmail.com.  3  

	

1.2. 	DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA TRENTO 
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.  

Em suas contrarrazões, a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA 
concluiu da seguinte forma: 

"Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os 
requisitos exigidos no PROCESSO ADMINISTRATIVO N 324/2021 - 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 012/2021, ante aos fatos narrados e 
as razões de direito aduzidas na presente  pep,  REQUER que seja conhecida a 
presente CONTRARRAZÃO e declarada a total improcedência do Recurso, 
através do indeferimento do pleito da empresa recorrente ANSE]: 
CONTRUTORA LTDA, por ausência de fundamentação legal ou jurídica que' 
possa conduzir a reforma da decisão proferida pelo Presidente da Comissão 
de Licitação. 

Sejam providas, em todos os seus termos, a presente contra rrazilo, e por Isso 
mesmo atendidos os seus pedidos, como forma de imposição e prevalência da 
lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a publicidade, 
a legalidade e a ampla defesa. Termos em que pede e aguarda deferimento. "4  

2. DA ANÁLISE DO MÉRITO  

	

2.1. 	DO MÉRITO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA- 

OPERACIONAL APRESENTADO PELA EMPRESA ANSU CONTRUTORA LTDA. 

A Recorrente solicita reconsideração da decisão de inabilitação no certame, sob alegação de 
que os seus atestados apresentam itens de telhamento semelhantes ao exigido pelo edital, portanto assim 
cumprindo com capacidade técnico-operacional. 

Vejamos o que o determina o edital sobre atestado citado nos itens 7.2.1, inciso II, letra b: 

3  Fls. 31-34 do Recurso Administrativo. 
4  Fl.  4 das Contrarrazões. 
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"Comprovação pela empresa licitante de ter executado os serviços de características 
complexidades semelhantes, pertinente e compatível ao objeto dessa licitação, através de 
atestados técnicos em nome da própria licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, nas quantidades mínimas relacionadas no quadro abaixo, tidos como de 
maior relevância.- B) Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romana, portuguesa, 
americana, francesa, com rendimento médio de 16 a 17 telhas / m2, inclusive com 
fornecimento de material e mão de obra e/ou fornecimento de mão de obra de colocação 
800,00 m2" (grifo nosso) 

Considerando o que rege o edital, a empresa deverá apresentar atestados em nome da 
licitante para que comprove obras e serviços realizados pertinentes e compatíveis com objeto licitado, 
com  area minima  de 800,00 m2  no tocante Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romana, 
portuguesa. 

No entanto, conforme relatório anexo aos autos e ata da sessão pública, a equipe técnica 
realizou análise dos atestados apresentados, restando um montante de 0,00 m2, sendo assim, não atingiu 
o solicitado. 

A Recorrente apresentou em recurso, os documentos referentes aos atestados. 

Visando analisar mais detalhadamente as alegações, foi encaminhada a Comunicação 
Interna de n° 076/202 A Secretária de Obras Públicas, que é a responsável pela análise dos fatos 
apontados, visto que, conforme ata de sessão o item 7.2 do edital, é parte técnica do processo em 
epígrafe, solicitado manifestação sobre os apontamentos. 

Em resposta, feita através da Comunicação Interna de n° 219/2022/SEMOP, foram 
prestadas as seguintes informações: 

Comissão de Licitação, 

Em atenção a vossa  CI  n° 076/2022, sobre o pedido de recurso (razão), protocolado em 
25/02/2022 pela empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, referente ao Processo Licitat6rio n° 
324/202 I/DL/PMD — Tomada de  Preps  n° 12/2021, que tem por objeto a "Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de reforma da 
cobertura da Escola Municipal Professora Maria da Conceição Angélica no Município de 
Dourados-MS", quanto aos questionamentos alegados pela licitante, como segue: 

9. DO PEDIDO 

"Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito 
para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a 
participação da recorrente na fase seguinte da licitação. A aptidão técnica foi sem dúvida 
alguma comprovada na documentação de habilitação da empresa ANSU CONSTRUTORA 
LTDA, sendo suficiente e atende plenamente as disposições editalicias e dispositivo legal 
previsto na Lei Federal 8666/93." 

"Portanto, a empresa ANSU CONSTRUTORA LTDA, vem requerer em seu recurso 
administrativo com o intuito que sejam aceitos os atestados apresentados pelos fundamentos 
acima explicitados, bem como seja autorizada a empresa a permanecer na licitação e ser 
dcclwdu hubilituau, corno  medic&  isulicimica 1c apreciavacktratumento em reluvau  Us denials  
participantes sob pena de anulação do processo licitatório, e que na mesma linha sejam as 
demais empresas participantes crivadas nos atestados técnicos apresentados e julgados até o 
presente momento sem as devidas verificações no tocante dos quantitativos apresentados em 
relação ao objeto contratual." (grifos nossos) 

RESPOSTA 

Vimos esclarecer, que anteriormente a data do certame a recorrente, protocolou em 8 
fevereiro de 2022 (12:27 hs), por meio de  e-mail,  questionamento TP 2021, a comissão de 
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licitação, com 02/dois) questionamentos concernentes ao  sub  itens 7.2.2 e 7.2.1 quanto as 
comprovações técnico profissional e técnico operacional respectivamente. 

Portanto, a resposta veio através da  CI  115/2022 (09/02/2022) protocolada no mesmo 
dia (12:43  Its)  no departamento de licitação/SEMAD, onde os 02 (dois) referidos 
questionam entos foram explicitados com clareza, referente a alínea "B" (telha cerâmica), onde 
descrevemos o questionamento 2 como segue: 

"QUESTIONAMENTO 2 

Telhamento com cerâmica de encaixe too romana, portuguesa, americana, francesa, com 
rendimento médio de 16 a 17 telhas/m2, inclusive com fornecimento de material de mão de obra 
e/ou fornecimento de mão de obra de colocação. 

0 item acima descrito a complexidade técnica de emprego poderá ser suprido por telham ento 
metálico, ou seja, por telha metálica para comprovação dos 800 m2  de capacidade técnica da 
empresa?" 

RESPOSTA 

Questionamento 2: quanto ao questionamento concernente ao subitem 7.2.1 relativo 4 
capacidade técnico-operacional, referente à alínea "B", a licitante deverá comprovar a 
quantidade  minima  de 800,00 m2  de quaisquer telhas cerâmicas conforme descrito, visto se 
tratar da característica dos serviços previstos no projeto. (grifo nosso) 

Vimos esclarecer que a equipe técnica não acatou que a alínea "B" telhamento cerâmico 
seja suprida por telhamento metálico, citado no questionamento 2. Portanto, a recorrente 
estava ciente deste fato anteriormente a data do certame. 
Diante do exposto, mantemos a decisão da ata 02 e ata 03 de habilitação, mantendo a empresa 

ANSU CONSTRUTORA LTDA, como INABILITADA, por 'trio cumprir com item 7.2.1 alínea B. 

"Requerer também na inabilitação da empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES 
LTDA, por não ter apresentado: 

Atestado idêntico ao requerido, para comprovação técnica da 7.21.11 Alínea A, 

ter assim apresentado estrutura em m2  quando o edital claramente solicitava em kg, sem 
anexar na data da abertura tal comprovação e a diligência referida não deveria ser concedida 
para este fim, pois o edital não prevê inserção de documentação após habilitação, e sim em 
caso de divida de falsidade ou outro sobre as declarações apresentadas, 

por não ter apresentado atestado para comprovação técnica da 7.2.1.11 alíneas B, por 
não ter apresentado Alvará de Licença e Funcionamento ou Alvará de Funcionamento , do 
7.4.Eb 

e diligencia para verificação sobre enquadramento na Lei Complementar 123/2006." 

RESPOSTA AOS QUESITOS 

Preliminarmente vimos esclarecer que os serviços de "fornecimento, montagem 
instalação de estrutura metálica... ", de praxe a unidade pode ser expressa em kg ou m2, porém 
a quantidade  minima  relacionada no quadro de serviços está em kg. Frisamos ainda, mesmo 
que a estrutura metálica esteja em m2, ela tem um peso em kg. 

Diante ao exposto a recorrida empresa TRENTO SOLugOEs EM CONSTRUgOES 
LTDA apresentou 03  (tray)  atestados para comprovação da alínea "A", sendo que somente 01 
(um) dos atestados estava em kg. 

Portanto não houve inserção de documentos, mas sim solicitação da comissão de 
licitação a exigir da(s) licitante(s) a exibição de documentos complementares, para proceder 
verificações e legitimidades dos atestados apresentados, onde a estrutura metálica (alínea A) 
estar em m2, de acordo a prerrogativa que exerce a comissão de licitação quanto aos subitens 
5.1.3.6 e 5.1.3.7 do subitem 5.1.3 — Analise de Documentação, do presente 

Salientamos ainda que a recorrente na folha 8 de 34 deste Recurso em 01 (um) dos 
atestados apresentados para comprovação do subitem 7.2.1, II, apresentou a descrição dos 
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serviços da alínea A "15.1 estrutura metálica em  ago  300, vãos 12 a 15 m, com 120,00 m2", 
porém, se a mesma, eventualmente necessitasse da comprovação em kg, teria a mesma 
prerrogativa da recorrida TRENTO. 

Quanto a este primeiro quesito, não procede a inabilitação da recorrida empresa TRENTO 
SOLUÇÕES EM ENG. LTDA, portanto mantido a descrição mencionada na ata 03 de 
julgamento de habilitação. 

A recorrida empresa TRENTO apresentou a comprovação técnica 7.2.1, II, alínea B, 
com 3.581,30 m2  de telha cerâmica  Plan,  ultrapassando a quantidade  minima  de 800,00 m2. 

Salientamos ainda que a telha  Plan  (capa/canal), precede a telha Romana (capa e canal) que, é 
o objeto da planilha orçamentária, portanto, podemos dizer que a telha Romana é a evolução 
da telha  Plan.  

Portanto não procede a inabilitação da recorrida empresa TRENTO SOLUÇÕES EM ENG 
LTDA, mantido a descrição mencionada na ata 03 de julgamento de habilitação 

Quanto a não apresentação do alvará de licença e funcionamento ou alvará de 
funcionamento, do 7.4, II, b, não compete a Equipe Técnica/SEMOP analisar este quesito. 

Quanto ao último quesito, não compete a equipe técnica SEMOP analisar, onde a 
recorrente solicita "diligencia para verificação sobre enquadramento na lei complementar 
123/2006." 

A par do exposto, observa-se que a manifestação técnica elucida e ratifica que os atestados 
apresentados pela empresa ANSU CONSTRUTORA, não atendem à exigência constante em edital. 
Sendo assim, por tratar-se de tema de conhecimento eminentemente técnico, acato o parecer. 

Sendo assim, os argumentos da Recorrente não merecem prosperar. 

2.2 	DO MÉRITO DA DILIGÊNCIA. 

A Recorrente cita que Comissão promoveu diligência e aceitou a inclusão de novos 
documentos. Nesse sentido, vejamos o que aduz o Ato Convocatório e a Lei referente à realização de 
diligências: 

5.13. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligencia a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. (§ 3° do  art.  43 da Lei Federal n°8.666/93). (grifo nosso). 

"0  art.  43, § 3°, da Lei 8.666/93 dispõe que: É facultada a Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta". (grifo nosso). 

Conforme as citações acima, a Recorrente, por conveniência, fez interpretação totalmente ao 
contrário do que traz contrária ao que se refere no edital e a Lei, pois, embora as partes destacadas 
deixem clara a proibição de anexar documentos que deveriam constar inicialmente, o que ocorreu foi 
apresentação de documentos complementares ao atestado já constante na documentação. 

Portanto, é claro que a vedação de inclusão de documentos restringe-se somente a inserção 
de documentos que deveriam ser entregues no envelope de habilitação, mas admite-se a incorporação 
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de qualquer outro documento que sirva como complemento necessário a elucidação de obscuridades, 
dúvidas ou, até mesmo, veracidade dos documentos já apresentados. 

Nesta senda, Marçal Justen Filho ensina que: 

"a realização da diligência não é uma simples "faculdade" da Administração, a ser exercitada 
segundo juizo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz a 
configuração da diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida 
ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a 
documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as providências 
apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será 
obrigatória a sua realização." (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e 
Contratos Administrativos, 16 ed, Revista dos Tribunais, Silo Paulo, 2014, pág. 804.) grifo 
nosso. 

Assim, o que não se admite é que a licitante deixe de apresentar determinado atestado para 
comprovação da qualificação técnica  minima  exigida pelo edital e que pretenda, no curso das 
diligências, demonstrar essa qualificação. Nessa hipótese, não há a possibilidade de realização de 
diligências para sanar essas dúvidas. 

De outra forma, na hipótese em que o licitante apresenta o atestado e por qualquer motivo 
surge dúvida a respeito da descrição de determinado serviço nele contido ou sobre as técnicas utilizadas 
na referida obra ou serviço é perfeitamente possível - e obrigatória- a realização de diligência para 
esclarecimento das dúvidas. 

Ora, agora fica indagação: como essa Comissão poderia realizar diligência de um 
documento que deixou de ser apresentado? Não houve nenhuma omissão de documentos por parte da 
empresa Recorrida, visto que a diligência só pode ser realizada de documentos constantes nos autos. 

cabível informar que os documentos complementares não estão listados dentre os que se 
demandam para comprovação de experiência prévia, conforme  art.  30, § 10, da Lei n. 8.666/93. 

Posto isto, a relação de documentos de habilitação dos  art.  27 a 31 a lei n. 8.666/93 é 
taxativa e não contempla a necessidade de remessa de projetos ou outros similares. 

A jurisprudência aduz que é ILEGAL a exigência de que os atestados de capacidade estejam 
acompanhados de cópia de contratos, notas fiscais ou outros documentos para certificação de sua 
veracidade na habilitação, este ato pode ser solicitado apenas em diligência. 

Importante salientar que a efetivação de diligência não visa favorecer licitante ou prejudicar 
aqueles em que a diligência conduziu a seu afastamento. 0 objetivo real é ampliar o universo de 
concorrência daqueles que efetivamente preencham os requisitos exigidos ou excluir licitação os 
competidores destituídos dos requisitos necessários. 

Diante de tais alegações, fica claro o equivoco realizado pela Recorrente, pelo fato de 
distorcer a interpretação do Edital e afirmar que a empresa apresentou "novo documento", pois caso a 
comissao agisse desta forma, estaria infringindo a Lei, o edital e ferindo, todos os princípios 
norteadores da licitação, fato que não ocorreu. 

Ademais, conforme item 2.3 do Edital: 

"2.3. Independente de declaração expressa, a simples participação na licitação implica plena  
aceitação e concordância tácita, por parte da licitante, de todos os termos, cláusulas e 
condições estabelecidas neste edital  seus anexos e das cláusulas contratuais estabelecidas, bem 
como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não 
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sendo aceita sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do 
procedimento licitatário e execução do Contrato, envolvendo os serviços, materiais e 
componentes, se for o caso, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele 
contidas." 

0 instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a 
Administração, como também os administrados as regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando 
de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver estrita observância a elas. E o que 
estabelecem os artigos 3° e 41, ambos da Lei n° 8.666/1993,  in  verbis:  

"Art.  3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e  sera  processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos." (grifo nosso)  

"Art.  41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada". (grifo nosso) 

Como se vê, o principio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que 
privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, 
impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento seja o 
mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso sem contar a 
necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato. 

Sendo assim, todos os atos foram baseados nos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, legalidade, igualdade e impessoalidade. Desta forma, essas alegações não merecem ser 
acolhidas. 

2.2. 	DO MÉRITO — HABILITAÇÃO DA EMPRESA TRENTO SOLUÇÕES 
EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 

A Recorrente solicita inabilitação da Recorrida, pois afirma que a empresa  Trento  Soluções 
em Construções LTDA EPP apresentou modelo de telhamento divergente ao exigido, que não 
apresentou Alvará de Localização e questiona o enquadramento EPP. 

No tocante telhamento, a equipe técnica afirma que a Recorrida apresentou comprovação 
técnica do item 7.2.1 inciso II alínea B com 3.581,30 m2  de telha cerâmica  Plan,  ultrapassando 
quantidade  minima  de 800,00 m2, complementa que telha  Plan  (capa/canal), precede a telha Romana 
(capa/canal) que é objeto da planilha orçamentária, conclui que telha Romana é a evolução da telha  
Plan.  

Desta forma, com base na equipe técnica, o argumento não merece deferimento. 

A Recorrente alegou também que a empresa  Trento  deixou de apresentar o Alvará de 
Licença ou o Alvará de Localização e Funcionamento. 

A esse propósito, vejamos o que o determina o edital sobre prova de cadastro estadual ou 
municipal citado nos itens 7.4, inciso II, letras a e b: 

"II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
da licitação, em plena validade, poderá ser realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
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a. No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartão de Inscrição Estadual ou 
Ficha de Inscrição Cadastral-FIC ou Documento de Identificação de Contribuinte; 
b. No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartão de Inscrição Municipal, 
Alvará de Licença e Funcionamento ou Alvará de Localização e Funcionamento." (grifo 
nosso) 

Levando em consideração o que rege o edital, a licitante deverá apresentar como prova de 
inscrição estadual ou municipal os seguintes documentos: Cartão de Inscrição Municipal, Alvará de 
Licença e Funcionamento ou Alvará de Localização e Funcionamento, ou seja, poderá ser apresentado 
ou cartão de inscrição municipal ou Alvará de Localização de Funcionamento. Portanto, não se trata de 
apresentação cumulativa dos documentos, devendo a licitante optar entre um ou outro. 

Faculdade essa que foi efetivada pela Recorrida, uma vez que na sua habilitação apresentou 
cartão de inscrição estadual e municipal, conforme páginas 485 - 487 dos autos. 

Sendo assim, resta cristalino que o presente argumento da Recorrente foi confeccionado 
sem devido zelo e cautela, não merecendo ser acolhida. 

Visando analisar mais detalhadamente as alegações apontadas referente enquadramento de 
EPP, a Presidente da Comissão encaminhou a Comunicação Interna de n° 080/2022, para Central de 
Compras, que é o setor responsável pela emissão do Certificado de Registro Cadastral, solicitando 
informações referentes à expedição de  CRC,  da empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP. 

Em resposta foram prestadas as seguintes informações: 

"Prezados Senhores. 
Cumprimentando-os cordialmente, em atenção a C.I. 080/2022, em anexo enviamos a 
solicitação de cadastro via correio eletrônico, com informações contidas no corpo do  e-
mail.  
Departamento de Compras, nas suas atribuições, realizou o cadastro conforme 
solicitação enviada pela empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA. 
Sem mais para o momento, me coloco a inteira disposição para sanar quaisquer 
dúvidas.. 
Luis Carlos Villalba 
Central de Comrpas 

Anexo à sua resposta, Central de Compras enviou o  e-mail  encaminhado e o recebido pela 
da empresa:  

E-mail:  Boa tarde, segue pendencias: 
1. Cópia de RG e CPF dos Sócios — Segue em anexo; 	 )\( 
2. Certidão negativa de Falência e Concordata — Segue em anexo; 
3. Balanço e Demonstrações contábeis relativos ao ano de 2021 
—O balanço de 2021 ainda está em processo de apuração e o prazo para entrega do 
mesmo junto aos órgãos competentes é de 30/04/2022; 4. -  Indices  Econômicos 
relativos  au  ano  tie  2021 —  Us indices  são retirados do Balanço, sendo assim o 
mesmo se encontra também em fase de apuração; 
5. - Certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando situação de EPP 
— Mesmo apresentando em sua Razão Social a descrição de EPP, a empresa 
TRENTO Soluções em Construções Lida, não se enquadra mais na situação de EPP,  
pois a mesma atineiu um faturamento acima do teto para o enquadramento;  
6. - Declarações preenchidas e assinadas pelo representante da empresa — Segue em 
anexo. 
Att. 
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Marcos Queiroz 
Encarregado Administrativo 
TRENTO Soluções em Construções Ltda".(grifo nosso) 

  

De fato, conforme informação trazida pela Central de Compras, percebo que a licitante 
TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP, não apresentou Certidão da Junta 
Comercial. 

Cumpre-se frisar que o enquadramento da empresa foi declarado na sessão por esta 
Comissão, baseado no cartão de CNPJ apresentado, conforme regra o edital item 4.7.1.1: 

"Para fins de participação no presente certame, conforme disposto no artigo 57 da Lei 
Complementar Municipal n° 331/17, a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  (leveret  
apresentar apenas o comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ" (grifo nosso) 

De fato, por um equivoco a Comissão de Licitação não verificou a observação constante no 
Cadastro de Fornecedor. Além disso, é importante destacar que, sua contrarrazão, a empresa não entrou 
no mérito de comprovação. 

No entanto, esse fato não gera nenhuma fraude ou penalidade, uma vez que a declaração de 
enquadramento foi realizada pela Comissão, com base no cartão de CNPJ, e não pela a licitante. 
Ademais, a empresa não logrou de nenhum dos benefícios, pois iria usufruir apenas na fase de 
proposta. 

A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, em seus artigos 53 e 55, prevê 
a possibilidade de revogação, anulação e convalidação dos atos administrativos, podendo ser adequados 
pela própria Administração Pública:  

"Art.  53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos.  

Art.  55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 
convalidados pela própria Administração." 

Diante da ocorrência dos fatos, conforme acima, relatado a Administração poderá anular os 
atos. Nesse acaso, a Súmula 473 do STF constitui forma adequada de desfazer a ilegalidade. 

Esse controle que a Administração exerce sobre os seus atos caracteriza o principio 
administrativo da autotutela administrativa. Esse principio foi firmado legalmente por duas súmulas, a 
saber, a 346 e a 473, ambas do Supremo Tribunal Federal: 

"Súmula 346 - A ADMINISTRAÇÃO PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS 
PRÓPRIOS ATOS". 

"Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial" 
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A Sumula 473, decorrente do principio da legalidade, uma das mais conhecidas súmulas de 
Direito Administrativo, reforça o poder de autotutela administrativa, segundo o qual a Administração 
pode agir de oficio, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário para rever seus atos de 
oficio. Em complemento, há o dever da Administração em observar o principio da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, conforme se verifica no caput do  art.  41 da Lei n° 8.666/93:  

"Art.  41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao 
qual se acha estritamente vinculada." 

Segundo Odete Medauar, em virtude do principio da autotutela administrativa, "a 
Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e pela adequação dos mesmos ao 
interesse público. Se a Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-
los por si própria; se concluir no sentido da importunidade e inconveniência, poderá revogá-los" 
(Medauar, 2008, p. 130). 

Diante disso, aplicando autotutela, a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP não  sera  considerada enquadrada como EPP, sendo assim, não poderá 
usufruir dos direitos das prerrogativas da Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14 e Lei 
Complementar 331/2017 e alterações, conforme citado na ata 01. 

3. DA DECISÃO 

Pelo exposto, em face das razões expendidas acima, conheço das razões do recurso 
administrativo interposto pela licitante ANSU CONSTRUTORA LTDA e no mérito ACATO 
PARCIALMENTE, suas razões no tocante de enquadramento de EPP da Recorrida. 

Ademais, conforme fundamentos expostos no bojo desta Decisão, mantendo inalterada a 
inabilitação da Recorrente exarada na sessão pública do certame, obedecendo aos princípios da 
legalidade, moralidade, eficiência e da vinculação ao instrumento convocatório, que regem o certame. 

Ainda, conheço das razões da contrarrazão interposta pela empresa TRENTO 
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA EPP e no mérito ACATO INTEGRALMENTE. 

importante destacar que a conclusão da Presidente não vincula a decisão da Autoridade 
Superior acerca da adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma contextualização fatica e 
documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade 
Administrativa Superior, a quem cabe à análise minuciosa dos recursos e decisão definitiva. 

Por fim, em atenção ao  art.  109 § 4o, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos A. ao 
Senhor Secretário da Administração (Autoridade Superior), para análise, ciência dos termos dessa 
decisão e posterior deliberação do Recurso Administrativo em pauta. 

Dourados/MS, 08 de março de 2022. 

Laty a de  Vito  Rosa 
Presidente a \P)missio de Licitação 
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