
 
                          COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Walterloo Prudente, nº253 • Jardim Umuarama • CEP. 68.552-210 • Redenção – Pará. 
Tel.: (094) 3424-8780, 2ºAndar 

Página 1 de 5 

DECISÃO 
 
Processo Licitatório nº 170/2021 
Concorrência nº 014/2021 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.  

 
 
I – DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo apresentado pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, em face das seguintes situações. 

  

A empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, apresentou recurso 

em face da habilitação das empresas: A.P.SOTT CONSTRUTORA EIRELI; W RODRIGUES DE LIMA 

EIRELI; B M PACHECO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI; TERRA VERMELHA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, ao 

argumento de que  “nenhuma das concorrentes apresentaram em seus atestados e certidões de 

acervos técnicos, serviços compatíveis com o Item 14.1 da PLANILHA ORÇAMENTO SINTETICA — 

RESERVATORIO CAIXA D’AGUA METALICA TIPO TAÇA COÇUNA CHEIA CAP 10.000 L — RESERVATORIO 

TÉCNICA — FORNECIMENTO E INSTALAÇAO”.  

  

Contrarrazões inclusa aos autos. 

 

É o relatório. 

 

II – DAS RAZÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS  

 

Síntese das razões insurgidas pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA EIRELI, em sua peça recursal, alega que, “nenhuma das concorrentes apresentaram 

em seus atestados e certidões de acervos técnicos, serviços compatíveis com o Item 14.1 da 

PLANILHA ORÇAMENTO SINTETICA — RESERVATORIO CAIXA D’AGUA METALICA TIPO TAÇA COÇUNA 

CHEIA CAP 10.000 L — RESERVATORIO TÉCNICA — FORNECIMENTO E INSTALAÇAO”. 

 

III – DAS CONTRA-RAZÕES FACE AOS RECURSOS INTERPOSTOS  

 

Instada a se manifestar sobre as alegações levantadas pela empresa Recorrente, e tendo 

tomado conhecimento do inteiro teor do Edital, a empresa A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI; B 

M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI e W RODRIGUES DE LIMA 

EIRELI, protocolaram os memoriais contendo as suas contrarrazões, que sinteticamente aduzem 

o seguinte:    
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a). Síntese das CONTRARRAZÕES apresentada pela empresa A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI, 

face às razões apresentadas pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

EIRELI, em sua peça recursal: 

 

O mesmo não se refere especificamente ao item 14.1 da Planilha Orçamentaria – “RESERVATÓRIO 

CAIXA DÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA COLUNA CHEIA CAP 10.000L - RESERVA TÉCNICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO”, com isso entende-se que a CPL através do Edital se expressou de 

uma forma mais abrangente, levando em consideração a Qualificação Técnica referente ao objeto 

contratado: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AEROPORTO 

MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO”. 

  

Seguindo este entendimento a empresa A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI, pede o indeferimento ao 

recurso administrativo interposto pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

EIRELI, com base na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

b). Síntese das CONTRARRAZÕES apresentada pela empresa B M PACHECO COMERCIO 

SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI, face às razões apresentadas pela empresa OLIVEIRA 

RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, em sua peça recursal: 

 

A alegação que os atestados de capacidade técnica não estão de acordo com o Edital é mera 

falácia, como fito de tumultuar e atrasar o andamento do certame. 

 

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente pelo 

Ilustríssimo Presidente, qual seja, a manutenção da habilitação da ora contrarrazoante, que 

respeitou todos os princípios basilares do certame licitatório em questão. 

 

c). Síntese das CONTRARRAZÕES apresentada pela empresa W RODRIGUES DE LIMA EIRELI, face 

às razões apresentadas pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, 

em sua peça recursal: 

 

No edital da referida tomada de preço, não condiciona qualquer item de relevância referente a 

qualificação técnica encontrada na página 06, no item 6.4.1. e sim a certidão de acervo técnico 

vinculado ao CREA ou atestado de capacidade técnica operacional, que comprove que a empresa 

ou responsável técnico já tenha executado obra ou serviço de características similares, a qual 

empresa que aqui vos fala apresentou em conformidade com o solicitado no edital. 

 

Com o exposto pede-se que o recurso administrativo apresentado pela empresa OLIVEIRA RIBEIRO 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 30.321.717/0001-04, seja indeferido. 

 

Assim, diante das razões e contrarrazões apresentadas pelas licitantes, passa-se ao 

julgamento dos recursos, para ao final decidir:  
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IV – DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

Em princípio, cabe acentuar que o procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços, tem por ato normativo Federal a Lei 8.666/93. 

  

Cumpre-nos salientar que o processo licitatório em questão fora amplamente divulgado, 

conforme preceitua a Lei nº 8.666/93. Assim sendo, todos os interessados, desde que 

cumprissem as normas do edital, poderiam participar e ofertar seus serviços. Isto posto, passa-

se a análise e julgamento das peças recursais: 

 

A) QUANTO À TEMPESTIVIDADE  

 

Preliminarmente destaca-se que o recurso foi interposto pela empresa licitante dentro 

dos ditames impostos pelo instrumento convocatório, o que assiste razão quanto ao 

atendimento do requisito da TEMPESTIVIDADE, já que o pedido foi protocolado dentro do prazo 

estabelecido de 05 (cinco) dias úteis. Igual observação vale para as licitantes que apresentaram 

contrarrazões aos recursos. 

   

Sendo assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, quais sejam, legitimidade 

ad causam, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, tempestividade e inconformismo 

da empresa insurgente, o Presidente da CPL tomou conhecimento, para, à luz dos preceitos 

legais e das normas editalícias que regem a matéria, analisar os fundamentos expendidos pelas 

recorrentes. 

 

B) QUANTO AO MÉRITO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS NAS RAZÕES DE RECURSO 

APRESENTADAS PELA EMPRESA. 

 

Em suas razões o Recorrente insurge-se contra a habilitação do licitante OLIVEIRA 

RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, alegando que, “nenhuma das concorrentes 

apresentaram em seus atestados e certidões de acervos técnicos, serviços compatíveis com o Item 

14.1 da PLANILHA ORÇAMENTO SINTETICA — RESERVATORIO CAIXA D’AGUA METALICA TIPO TAÇA 

COÇUNA CHEIA CAP 10.000 L — RESERVATORIO TÉCNICA — FORNECIMENTO E INSTALAÇAO”. 

   

Porém, quanto a este apontamento o Edital exige no item “6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

– Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos Atestado(s) de capacidade técnica- 

profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que o responsável técnico 

obrigatoriamente um engenheiro civil, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 

obras/serviços de características técnicas similares  ou superiores, com registro no CREA.” 
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Portanto, conclui-se, diante da fundamentação supracitada, que por si só não sustenta 

a argumentação da Recorrente, no que tange “atestados e certidões de acervos técnicos, serviços 

compatíveis...”  Aduzindo que as empresas não cumpriram o item “14.1” da PLANILHA 

ORÇAMENTO SINTETICA. 

  

Assim, não prosperam as alegações da recorrente, vez que o Edital no item “6.1.4” exige 

apenas: “6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos 

Atestado(s) de capacidade técnica- profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que 

o responsável técnico obrigatoriamente um engenheiro civil, tenha executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 

para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares  ou superiores, com registro 

no CREA.” 

 

Como visto, no instrumento convocatório não foi previsto no item “6.1.4” que fosse 

apresentado acervo com componente relevante, conforme o item “14.1” da PLANILHA 

ORÇAMENTO SINTETICA, alegado pela recorrente. 

    

Por todo o exposto, caem por terra todas as alegações da Recorrente no que tange os 

acervos apresentados pelas empresas concorrentes. Razão pela qual são IMPROCEDENTES as 

razões da Recorrente. 

  

Pois bem, com base nas razões e contrarrazões apresentadas, visando julgar de forma 

objetiva e isonômica os presentes recursos, decidimos. 

 

V – DA DECISÃO DA CPL 

 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa Recorrente OLIVEIRA 

RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, por ter sido protocolado no prazo legal e o 

mesmo julgamento se dá para as contrarrazões apresentadas pelas empresas A P SOTT 

CONSTRUTORA EIRELI; B M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI e W 

RODRIGUES DE LIMA EIRELI, logo, conheço-os como TEMPESTIVOS, porém, 

   

No MÉRITO, as argumentações apresentadas pela recorrente OLIVEIRA RIBEIRO 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, não demonstraram fatos capazes de demover a CPL da 

convicção do acerto de sua decisão sobre as HABILITAÇÕES das licitantes que foram 

evidenciadas na sessão da Tomada de Preços, sendo então motivo suficiente para julgá-los 

IMPROCEDENTES o recurso interposto, e sendo assim:  

 

a) Mantenho a HABILITAÇÃO das Licitantes: A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI; B M 

PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI; W RODRIGUES DE LIMA EIRELI e, 

da própria OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, no presente certame e, 

 



 
                          COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Walterloo Prudente, nº253 • Jardim Umuarama • CEP. 68.552-210 • Redenção – Pará. 
Tel.: (094) 3424-8780, 2ºAndar 

Página 5 de 5 

b) Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da 

vinculação ao instrumento convocatório, da formalidade moderada, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, da finalidade e do interesse público, portanto, respeitadas as leis que regem 

a matéria e os princípios norteadores da modalidade pregão.  

  

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca 

do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi 

carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade Administrava Superior, a quem 

cabe a análise desta e posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente decisão à 

autoridade competente para apreciação e posterior ratificação. 

 

 Redenção – Pará, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Lenival Estevão Alves 
Presidente da CPL 
Portaria 067/2021 
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