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MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

PROCESSO LICITATÓRIO 33/2019 

TOMADA DE PREÇOS 04/2019 

 

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES EM FACE DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA 

JONAS TARIGA ME CONTRA SUA INABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE. 

 

1. DOS FATOS 

No dia 08 de abril de 2019, as 8h30min, na sede da prefeitura municipal de Bandeirante, 

reuniram-se os membros da comissão de licitações para abertura dos envelopes de documentação 

apresentados à mesma referentes ao processo licitatório supracitado, o qual objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E A MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E PASSEIOS PÚBLICOS, 

EM TRECHOS DAS RUAS GASTÃO BENETTI E QUERINO SCARAVONATTI, CONFORME CONTRATO 

DE REPASSE OGU N° 873228/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, COM ÁREA TOTAL 

DE 2.195M² DE PAVIMENTAÇÃO. Duas empresas entregaram a documentação à comissão, a 

empresa VANDERLEI PERIN ME e JONAS TARIGA ME.  

 

Abertos os envelopes de documentação de habilitação das empresas, a análise da comissão 

de licitações foi a seguinte (transcrevo trecho da ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE 

DOCUMENTAÇÃO emitida na sessão): 

 

“...verificou-se que a empresa VANDERLEI PERIN ME apresentou a documentação em 

conformidade com o exigido no edital. A empresa JONAS TARIGA ME apresentou atestado de 
capacidade técnica de uma obra de pavimentação de passeio público, com piso intertravado 

de concreto (tipo Paver), de 325,71m², o que não atende a exigência de Qualificação Técnica 

prevista no item 6.1.4 do edital por não ser compatível em características e em quantidades 

com o objeto do presente processo licitatório. Ainda, apresentou o cálculo dos coeficientes 

contábeis, exigidos no item 6.1.3 do edital, com valores referentes ao ano contábil de 2018, 

porém o balancete e balanço patrimonial apresentados são do ano contábil de 2017, sendo 

que os valores coletados nestes documento não conferem com os utilizados no cálculo dos 

índices liquidez corrente, liquidez geral e endividamento total. Desta forma, pela análise 

supra, a comissão de licitações declara habilitada a empresa VANDERLEI PERIN ME, e 

desabilitada a empresa JONAS TARIGA ME. 

Devido à ausência do representante da empresa JONAS TARIGA ME na sessão, por este não 

declarar renúncia do direito de recorrer da decisão da comissão de licitações, concede-se o 

prazo de cinco dias úteis para que, se desejar, apresente recurso.  Nada mais havendo a 

declarar na sessão a ata foi lavrada e assinada pela presidente da comissão de licitação e 

equipe de apoio.” 

 

No prazo estabelecido, a empresa JONAS TARIGA ME protocolou junto à prefeitura 

municipal, recurso em face de sua desabilitação. Considerado o recurso tempestivo, passa-se à sua 

análise. 

 

 

http://www.bandeirante.sc.gov.br/
mailto:admin@bandeirante.sc.gov.br


                          Estado de Santa Catarina 

                       Município de Bandeirante                                                                                                                 

                       Poder Executivo Municipal 

 

 
Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

2. DO RECURSO 

 

Inicialmente, relata-se as alegações da recorrente em relação a sua inabilitação devido à 

qualificação técnica exigida pelo edital, o qual apresenta as seguintes exigências em seu item 6.1.4: 

f) Comprovação de capacidade técnico-profissional através de Atestado de 
Capacidade Técnica em nome do profissional de nível superior, expedidos por 
pessoas jurídicas de direito público e /ou privado, devidamente registrados 
pelo CREA ou CAU, com a sua respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico 
expedida pelo CREA ou CAU, que comprove que o profissional já executou 
serviços pertinentes e compatíveis em características semelhantes, e em 
quantidade de no mínimo 50% (Cinquenta por cento) do objeto licitado.  

g) Comprovação de capacidade operacional através de Atestado de Capacidade 
Técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público e /ou privado, 
devidamente registrados pelo CREA ou CAU, em nome da empresa licitante, 
com  sua respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou 
CAU, que comprove que a empresa licitante já executou serviços pertinentes e 
compatíveis em características semelhantes, e em quantidade de no mínimo 
50% (Cinquenta por cento) do objeto licitado. 

Primeiramente, a recorrente cria entendimento a partir do edital, para depois discordar 
do mesmo: 

“...entende-se que as empresas participantes deveriam possuir acervo técnico, um 
única obra, que abarca-se o mínimo de 50% da pavimentação em pedra irregular, 
do passeio, das bocas de lobo, dos tubos em concreto, da raspagem manual do 
terreno e regularização e da movimentação de terra. 
Ou, seja, que as empresas pretendentes, tivessem realizado obra exatamente 
idêntica a ora licitada, e mais, que o acervo técnico estampasse em seu bojo, 
exatamente todos os serviços descritos, sendo que a omissão de um destes deverá 
ser causa de imediata desclassificação. 
Entretanto, a empresa recorrente não compartilha desse entendimento, sendo o 
fim objetivado com os processos licitatórios a melhor proposta ao ente público, 
devendo a desclassificação ser reconsiderada pelos fatos e fundamentos que 
passam a ser apresentados”. 

Em seguida, com base no Art. 30 da Lei 8.666/93, argumenta de que as exigências do 
edital são desnecessárias e inadequadas, visto que o atestado de capacidade técnica do qual dispõe 
e apresentou no presente processo licitatório, referente ao serviço de 325,71m² de pavimentação 
de passeios em paver, seria, segundo a mesma, de serviço de complexidade tecnológica e 
operacional superior, NOTADAMENTE, às obras do processo licitatório em questão.  

Outro ponto questionado pela recorrente, diz respeito da exigência de que a 
comprovação de execução de obra ou serviço semelhante seja por atestado com quantidade de no 
mínimo 50% do objeto licitado. De acordo com a recorrente, tal exigência é ilegal, visto que o Art. 
30, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93 determina que são “vedadas as exigências de quantidade 
mínimas”. Argumenta ainda que, para o procedimento licitatório deveria ser “tão somente cobrado 
a apresentação de atestado de aptidão, pois a complexidade para ser efetuado uma obra de 200m² 
é a mesma apresentada em uma obra de 2.000m²”. 
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Por último, argumenta de que o edital não especificou qual o ano deveria ser considerado 
para apresentação dos índices contábeis, tendo em sua habilitação apresentado os do ano de 2018, 
e entregando em anexo ao recurso os indicadores de 2017, e nas palavras do recorrente: 
“CONFORME EXIGIDO EM ATA”. 

Resumindo o exposto, solicita a recorrente que: 

a) Recebimento do recurso com reconhecimento das razões expostas e 
consequentemente considerando a empresa JONAS TARIGA ME habilitada no 
processo licitatório 33/2019; 

b) Que seja reconhecido o atestado técnico apresentado como característica 
semelhante a obra licitada; 

c) Que a exigência de acervo técnico de no mínimo 50% da obra pretendida seja 
nula em sua quantidade estipulada, vindo a ser removida do edital; 

d) Que seja reconhecida a entrega dos indicadores financeiros de 2017 em anexo ao 
presente recurso; 

e) Produção de todos os meios de prova em direito admitidos. 

3. DA ANÁLISE  

Anteriormente à análise das alegações, registra-se que esta comissão em nenhum 
momento deste procedimento licitatório adotou a interpretação de que o edital exigia “que as 
empresas pretendentes, tivessem realizado obra exatamente idêntica a ora licitada, e mais, que o 
acervo técnico estampasse em seu bojo, exatamente todos os serviços descritos”, assim como induz 
a recorrente.  O edital é claro quando cita: “serviços pertinentes e compatíveis em características 
semelhantes”, sendo clara a interpretação e a postura adotada por esta comissão ao analisar os 
atestados de capacidade técnica apresentados pela proponentes, partindo-se do estabelecido no 
inciso I, Art. 30 da Lei 8.666/93, de que as análises serão “...limitadas exclusivamente às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação”.    

Inicialmente, analisar-se-á a solicitação de que o serviço de “pavimentação em paver” 
seja reconhecido como característica semelhante à obra licitada. Registra-se que a obra licitada 
trata-se majoritariamente de pavimentação em pedras irregulares, sendo esta a parcela de maior 
valor do total da obra. 

Em suas alegações, a recorrente afirma a superioridade tecnológica e operacional do 
serviço presente em seu atestado de capacidade técnica, porém não apresenta qualquer análise 
técnica a respeito. Esta comissão entende que tal afirmação deve partir de profissional com a 
formação técnica para tal, através de documento devidamente fundamentado e assinado.  

De forma a apurar os fatos, a comissão realizou diligências, a fim de obter parecer técnico 
acerca da questão. Inicialmente solicitou-se ao setor de engenharia da administração municipal 
que emitisse parecer. Porém o engenheiro civil, servidor temporário, pediu exoneração de suas 
funções, e a servidora efetiva no cargo estando afastada, nos encontramos momentaneamente 
sem profissional habilitado para emitir tal parecer. Em pesquisa na internet, a comissão teve 
conhecimento da Concorrência Pública 07/2015, realizada no município de São José dos Pinhais, 
na qual ocorreu fato semelhante. 

Em diligência ao setor responsável da administração de São José dos Pinhais, a comissão 
obteve acesso a um extenso documento, no qual uma comissão habilitada com a devida formação 
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necessária para tal análise, discorre sobre as características técnicas, obtendo um comparativo 
entre os serviços de pavimentação em pedras irregulares e pavimentação em paver. A conclusão 
desta equipe técnica foi a seguinte:  

“...em síntese é demonstrado que estes se diferenciam tecnicamente 
nos aspectos relativos a: equipe de mão de obra para execução dos serviços; 
materiais aplicados; suas características e dimensões; utilização de 
equipamentos específicos; normas, metodologias e métodos construtivos; 
modo de assentamento e disposição das pedras no assentamento; posição da 
obtenção da inclinação e declividade mínima necessária ou estabelecida em 
projeto; juntas entre as peças por ter-se que para a disposição ideal e o 
intertravamento das peças são necessárias espessuras diferentes; modo de 
conserto dos tipos de pavimento; diferenciação entre suas aplicações; 
proporcionarem aspecto ambiental diferenciado em relação ao conforto 
térmico; apresentarem aspecto diferenciado em relação à permeabilidade do 
pavimento, e às particularidades relativas a resistência e durabilidade, 
facilidade de execução, utilização imediata, segurança, homogeneidade, 
estocagem, estética e economia.” (PARECER E MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA 
INCOMPATIBILIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
REFERENTES À REAPRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO QUANTO AO 
JULGAMENTO DOS ENVELOPES N.º 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 07/2015-SERMALI PARA ATENDIMENTO À 
SENTENÇA DO PROCESSO N.º 0001737-84.2015.8.16.0036, Município de São 
José dos Pinhais, outubro de 2015). 

Deste forma, esta comissão opina pelo não reconhecimento da semelhante entre os 
serviços de pavimentação em pedras irregulares (paralelepípedos) e pavimentação em paver. 

Em seguida, solicita a recorrente que seja considera nula cláusula do edital que exige 
apresentação de atestado de capacidade técnica com quantidade de no mínimo 50% do objeto 
licitado. 

Registra-se aqui, especialmente, o item 3.2 do edital em questão: “A participação na 
licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste 
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do Art. 41, da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores.” Segue na íntegra o Artigo elencado da Lei Federal 8.666/93: 
 

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

§ 1º  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 
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dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.                  (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

Esta comissão entende, que a discordância dos termos do edital deveria ocorrer 
anteriormente a abertura dos envelopes de habilitação, através de impugnação dos termos 
questionados. Na fase onde se encontra o processo licitatório, a administração e os licitantes 
encontram-se vinculados aos termos do edital. Mesmo assim de forma a evitar vícios no presente 
processo licitatório, após pesquisa citamos os seguintes pareceres do Tribunal de Contas da 
União: 

“Para fins de comprovação de qualificação técnico-operacional dos licitantes, não cabe exigir 
atestados com quantitativos mínimos ACIMA DE 50% dos quantitativos dos itens da obra ou do 
serviço licitado, limitada a comprovação aos itens de maior relevância técnica e valor significativo 
do objeto a ser contratado, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados no processo 
administrativo relativo à licitação. (Acórdão 1851/2015 – Plenário).” 

“É legal, para comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante, a exigência de 
quantitativos mínimos, executados em experiência anterior, compatíveis com o objeto que se 
pretende contratar. (Acórdão 3070/2013 – Plenário).” 

“As exigências de habilitação devem guardar proporcionalidade com a dimensão e a complexidade 
do objeto licitado, de modo a proteger a administração pública de interessados inexperientes ou 
incapazes de prestar o serviço desejado. (Acórdão 4914/2013 – Segunda Câmara)” 

Desta forma, esta comissão considera razoável a exigência de comprovação de serviço de 
quantidade mínima de 50% do objeto licitado, visto que a mesma objetiva a seleção de empresa 
com experiência e capaz de entregar o serviço objeto do processo licitatório em questão.   

Por fim, com relação à documentação contábil apresentada pela recorrente, também 
motivo de inabilitação. Em seu recurso, a empresa JONAS TARIGA distorce o que foi observado em 
ata, dando a entender que a comissão solicitou que apresentasse documentos referente ao ano de 
2017, quando tinha apresentados os mesmos relativos a 2018.  

O ocorrido, é que a empresa apresentou balanço contábil do ano de 2017, e documento 

com o cálculo dos índices referentes ao ano de 2018, sendo que nenhum valor utilizado nos 

cálculos pôde ser aferido. O edital é claro em sua exigência para habilitação: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, contendo termo de abertura e 
encerramento do balanço patrimonial, e que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado a 
mais de três meses da data de apresentação da documentação para habilitação 
e proposta; 
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Parágrafo único - A licitante deverá apresentar relação de índices financeiros 
para fins de comprovação da boa situação econômico-financeira, a ser avaliada 
pelos seguintes índices apurados do Balanço Patrimonial e demonstrativo de 
resultados contábeis, a fim de garantir à administração pública a entrega do 
objeto contratado: 

 

 

Quanto a entrega de documento anexo ao seu recursos, a comissão elenca o item    8.7.1.4 

do edital: “O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope de 

documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos ou com 

irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.” Desta forma, não 

cabe a comissão de licitações aceitar complementações posteriores devido às falhas cometidas 

pela empresa JONAS TARIGA ME na apresentação de sua documentação habilitatória. 

 

4. DA CONCLUSÃO 

Conforme análise apresentada, nos termos descritos, opta a presente comissão 
permanente de licitações pela negativa completa dos pleitos da recorrente JONAS TARIGA ME, 
mantendo-se a situação da mesma como INABILITADA.  

Não sendo reconhecido o serviço de pavimentação em paver como similar ao serviço de 
pavimentação em pedra irregular (paralelepípedo), mantendo-se a aplicando-se a exigência de 
comprovação de experiência de serviço semelhante com percentual mínimo de 50% do objeto 
licitado, e pela não aceitação de complementação de documento anexo ao recurso encaminhado.  

Publique-se este para que haja amplo conhecimento pelos licitantes, e para que seja 
agendada em ato seguinte a sessão pública para abertura das propostas das proponentes 
habilitadas.  

Bandeirante, 29 de abril de 2019. 

 

Rodrigo Andrei Gaidxinski 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 
 

Edison Scaravonatto 
Membro da Comissão 

 
 
 

Jussemir Pederseti 
Membro da Comissão 
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