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Processo Licitatório nº 0272/2022 – Tomada de Preços: 001 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPL 

ANÁLISE DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE RECURSOS 
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Lourenço, 

reuniram-se os membros para receber e analisar a razões e contrarrazões de recursos referentes ao 

processo licitatório em epígrafe que tem como objeto a contratação de empresa para construção 

de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Frei Osmar Dirks de São Lourenço, através do 

convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais nº 

1261000403/2022. 

Foram credenciadas e participaram da sessão pública as seguintes empresas: 
 

1 – RAVE CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ Nº 23.160.346/0001-52 

2 – TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 41.904.681/0001-08 

3 – ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ Nº 02.700.079/001-99 

4 - LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - CNPJ nº 11.180.512/0001-01 

5 – PREMOLDADOS E CONST. SÃO LOUR IND. E COMERC LTDA. CNPJ Nº 21746.326/0001-32 
 
 

1 – DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
1.1 - Consta da ATA da Sessão Pública realizada no dia 31/08 (trinta e um de agosto) próximo 

passado o credenciamento das empresas acima elencadas e como a seguir: 

“As empresas PREMOLDADOS E CONST. SÃO LOUR IND. E COMERC LTDA. e 

ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA questionaram os atestados 

de capacidade tpecnica referente a estrutura metálica da empresa TRI-SEVICE. (...) o 

engenheiro Thiago Macedo Pires, Diretor de Engenharia verificou as seguintes 

observações: As empresas RAVE CONSTRUTORA LTDA. E TRI-SERVICE 

ENGENHARTS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA e LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA. Não apresentaram seus acervos de capacidade técnica em quantitativo 

satisfatório com relação ao item estruturas metálicas. Sendo assim, fica suspensa a 

sessão e sendo remarcada para segunda-feira, dia 05/08/2002”. 

1.2 – No dia 05/08/2022, deu-se sequência na sessão interrompida no dia 31/08 e consta da ATA: 

 
“Nesta data compareceu o Sr. Rogério Lemes da Silva, representante da empresa 

RAVE CONSTRUTORA LTDA. para esclarecer quanto ao atestado não aceito pelo 

engenheiro da Prefeitura Municipal – Thiago Macedo Pires, sendo as suas 

explicações tecnicamente aceitas”. 
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Dando continuidade na análise da documentação das 5 (cinco) empresas participantes externa-se 

que todas atenderam integralmente todos os itens exigidos no Edital para efeito de habilitação, 

EXCETO o item 2.5.8 do Anexo II do Edital que se refere a capacitação técnico-operacional que três 

empresas não atenderam. Para facilitar, transcreve-se o referido item e seus subitens: 

2.5.8 - A empresa deverá comprovar a sua CAPACITAÇÃOTÉCNICO-OPERACIONAL, com 

apresentação de contrato ou contratos, ou atestado ou atestados, firmados com pessoas 

jurídicas de direito público ou privado para execução de obras iguais, assemelhadas ou 

superiores ao objeto licitado, com as mesmas condições mínimas referidas na relação dos 

subitens do item 2.5.4 acima. 

2.5.8.1 - A empresa deverá comprovar que o(s) contrato(s)ou atestado(s)que

estiver(em)sendo apresentado(s) obtive(ram) ART ou RTT da obra. Esta comprovação

poderá ser pela própria CAT do engenheiro ou através de cópia da ART ou RTT. 

2.5.8.2 – Serviço ou obra executada sem a ART ou RRT, ainda que atestada, NÃO SERVE 

COMO COMPROVAÇÃO de capacitação técnico-operacional. 

2.5.8.3 - NÃO SE ESTÁ EXIGINDOCAT DA EMPRESA. 

2.5.9 – Alvará Municipal de funcionamento da empresa ou documento similar. 

 
Nesta Sessão Pública do dia 05/08 (cinco de agosto) após analisada toda a documentação, mais uma 

vez, e verificando os atesados trazidos pelas cinco empresas participantes, no que se ao item 2.5.8 e 

seus subitens - CAPACITAÇÃOTÉCNICO-OPERACIONAL, foram consideradas INABILITADAS as seguintes 

empresas: 

– RAVE CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ Nº 23.160.346/0001-52 

– TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 41.904.681/0001-08

- LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - CNPJ nº 11.180.512/0001-01 

 
E foram consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: 

– ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ Nº 02.700.079/001-99 

– PREMOLDADOS E CONST. SÃO LOUR IND. E COMERC LTDA. CNPJ Nº 

21746.326/0001-32. 

A presidente da CPL antes de encerrar a Sessão Pública, comunicou aos representantes da 

empresas presentes que estava aberto o prazo para apresentação das razões de recurso no prazo 

legal. Duas licitantes apresentaram suas razões, como a seguir: 

 
2 – DOS RECURSOS 

 
2.1 – A   licitante   TRI-SERVICE ENGENHARTS   E   TERCEIRIZAÇÃO LTDA protocolizou 

TEMPESTIVAMENTE o seu recurso aduzindo que: 

“... Conforme a Ata do dia 05 de setembro de 2022, esta Recorrente foi 

INABILITADA por não atender aos itens 2.5.1 do instrumento convocatório, 

supostamente não comprovando assim sua qualificação técnica, para as censuras 

vindouras lançadas contra o parecer e analise do Dr. Tiago, pedindo a inabilitação 



Prefeitura Municipal de São Lourenço
Estado de Minas Gerais

3  

 

dessa recorrente, e que será exarada por essa douta Comissão de Licitação, que na 

hipótese de não ser reformada, certamente ceifará uma concorrente em potencial 

de apresentar proposta competitiva e vantajosa para a Administração visando a 

contratação do objeto. (...)a presente insurgência ancorar-se no fato de que a 

recorrente cumpriu com todas as exigências contidas no regulamento geral da 

licitação (...) no Edital em nenhum momento foi solicitado os serviços de maior 

relevância com quantitativos. (...) apresentamos um atestado que atende o item

2.5.4 – Deverão ser observadas as seguintes condições e informações nos 

atestados: 2.5.4.1 – Nome do Contratado e do Contratante; 2.5.4.2 – Serviços 

Executados. 2.5.5 - Os atestados que não atenderem as características citadas nas 

condições acima, nãos serão considerados pela Comissão Permanente de 

Licitações. A Tri-Service atende a todos os subitens do 2.5.1 a 2.5.4.2. (...) cumpriu- 

se o item 2.5 do Edital. Quanto à capacitação técnico operacional: apresentação de 

um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra de engenharia, por serviço igual, assemelhado ou superior, 

conforme os itens constantes da planilha orçamentária, nota-se que em momento 

algum, foi solicitado, itens que envolve as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto da licitação, sendo também importante informar que a 

planilha licitada possui mais de 115 itens e deste, perguntamos quais seriam os de 

maiores relevâncias, solicitação primordial no julgamento em questão (...) Conclui- 

se, por conseguinte, mediante todo o exposto (...)que a supostas desconformidade 

ensejadora à inabilitação de uma concorrente, deve ser substancial e lesiva à 

Administração, ou aos outros licitantes, o que não se encontra no presente caso (...) 

Pedimos então e acreditamos que a nossa empresa será considerada habilitada por 

esta Douta Comissão, por se tratar de matéria de direito, como já bem 

fundamentada nos fundamentos jurídicos desta (...) não considerando a análise e o 

parecer do Eng. Thiago pois o Edital não solicitou os serviços de maior relevância 

técnica e valor significativo, mas solicitou Atestado execução de obras iguais, 

assemelhadas ou superiores tornando o parecer do Dr. Thiago inconsistente”. 

 
2.2 – A licitante LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - CNPJ nº 11.180.512/0001-01 

protocolizou TEMPESTIVAMENTE o seu recurso aduzindo que: 

 
“Em apertada síntese, a eminente Comissão ignora solenemente o fato de a 

Recorrente atender todos os requisitos tidos por necessários ao cumprimento do 

contrato. Ou seja, em termos de idoneidade fiscal, jurídica, econômico-financeiro e 

técnica é deveras apta, vez comprovado o pronto atendimento das exigências 

editalícias. Outrossim, quando da abertura das propostas – dado nosso histórico de 

preços competitivos – reputamos potencial em ofertar a mais vantajosa para a 
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Administração. No entanto, surpreendidos com alegado não atendimento ao item 

2.5.8, Anexo II, Edital: “não apresentaram em seus Acervos de Capacidade Técnica, 

quantitativo satisfatório com relação ao item de Estrutura Metálica. Ora! Ora! não há 

alusão a parcelas de maior relevância nem a quantitativos mínimos; aliás, em parte 

alguma o Edital trata tal assunto. Ou seja, a redação genérica, omissa, falha, vaga e 

insuficiente quanto as especificidades das exigibilidades, tem potencial indutor a 

erros, dificuldades ou ambiguidades na interpretação. Posto isto, destacamos o 

amplo espectro técnico-operacional da Recorrente, inclusive em estruturas 

metálicas, podendo ser corroborado por diligências. Além do que, aludidos “erros 

editalícios” são passíveis de solução com apresentação de toda documentação na 

subscrição do contrato, sob pena dos ônus e cominações legais, não a fazendo. 

(...)destaca-se que, pairando alguma dúvida sobre o atestado, é dever do agente 

público buscar a verdade material do mesmo ao efetuar material e formalmente uma 

diligência. (...) Sobre o excesso de formalismo, o TCU em diversos Acórdãos vem 

combatendo os rigorismos e formalismos exagerados do administrador e dos 

procedimentos, quando este aplica restritivamente as cláusulas do edital como 

supedâneo para inabilitação e desclassificação, de modo a excluir indevidamente 

possíveis licitantes (...) Por tudo quanto exposto, observa-se que doutrina e 

jurisprudência pátrias repudiam o rigorismo formal e homenageiam às decisões 

administrativas que, a bem dos demais princípios regentes da Administração 

Pública, afastam a inabilitação ou desclassificação de concorrentes por fatores que 

não afetam a efetividade de suas propostas perante o Poder Público (...) 

acreditamos que esta r. autoridade não venha concordar com a negativa de um 

direito em razão de formalidade sanável por diligências a complementar e 

corroborar informação, mormente considerando a redação genérica, omissa, falha, 

vaga e insuficiente tangendo às especificidades, a induzir a erros, dificuldades ou 

ambiguidades na interpretação e consequentes divergências.( ...) , a Recorrente 

REQUER: (...)a conhecer, processar e atribuir PROVIMENTO ao presente Recurso 

pois tempestivo e adequado, com efeito para ser reconsiderados todos os termos da 

deliberação em apreço, na parte vergastada neste, e Declarar LaForma Comércio e 

Serviço Ltda. Habilitada, mantendo-a na disputa”. 

 
3 – DAS CONTRARRAZÕES DOS RECURSOS 

3.1 – As empresas licitantes não usaram do direito da apresentação das suas contrarrazões de

recurso, o que desta forma, não é possível verificar os contrapontos sobre as questões enfocadas. 

 
4 - CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 

 
4.1 - Ao iniciar a análise do único recurso apresentado, faz-se necessário transcrever o inciso I e o 

§3º, do art. 43, como também o caput do art. 30 e seu §2º, ambos da Lei nº 8.666/93: 
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“Art. 43 - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, e sua apreciação; (...) 

§ 3º - É facultada à 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”. 

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

§2º - As parcelas de maior relevância técnica ou de maior valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório”. 

(GRIFAMOS) 

Pelo que se constata, a diligência realizada pelo engenheiro da Prefeitura Municipal teve como 

objetivo averiguar os atestados de capacidade técnico-profissional das empresas, em especial 

aquelas que foram consideradas inabilitadas, precisamente quando aos itens principais da tabela 

licitada, qual seja, a superioridade ou similaridade com os itens tabelados e que três empresas não se 

referiram a construção de quadra de esporte: “COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA”. 

No entanto, esta CPL ao analisar o significativo e substancioso conteúdo dos dois recursos

apresentados, sem se distanciar dos julgados mencionados, e buscando os ditames do §2º, do art. 30

da Lei nº 8.666/93, depara-se que, de fato, que os subitens do item 2.5.8, do Anexo II do Edital não

trazem o destaque devido, qual seja, QUAIS ITENS SERIAM O DE MAIOR RELEVÂNCIA e que

seriam exigidos para efeito de habilitação, pois o que consta é tão somente na forma simples e

genérica: ... execução de obras iguais, assemelhadas ou superiores ao objeto licitado” o que não

permitiria e não permite julgamento além do que foi exigido. 

Neste passo, os membros da CPL e consonância com as explicações do engenheiro da Prefeitura, com a 

participação do advogado geral, chegam a conclusão de que não se pode manter a inabilitação das três licitantes 

que não apresentaram os atestados como não exigidos e, da mesma forma manter a habilitação das 

outras duas licitantes que muito embora tenham atendido ao que foi exigido, porém, poderão não 

atender a execução do objeto como projetado, pretendido e esperado pela Administração Municipal. 

Frente ao que está disposto acima e em consonância com o item15.1 do Edital Licitatório, esta CPL

entende que o processo seja revogado por não constar as condições completas para que o

julgamento seja tecnicamente objetivo e com igualdade de condições para todos os participantes, o

que seguindo como está poder-se-ia cometer irregularidade em manter a inabilitação de três

empresas sem o amparo legal. 

Por tudo isso, em consenso entre os membros da CPL e o Diretor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, decide-se em rever o ato praticado, porém, explicitando que o Edital deixou de indicar os

itens relevantes que deveriam constar dos atestados, o que de certa forma, prejudica sobre maneira a
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construção pretendida. Assim sendo, indicam as alterações que devem ser feitas em possível

republicação do Edital, se for o caso: 

1 – Explicita-se os ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA e que a empresa licitante deverá apresentar 

comprovação de ter executado pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos abaixo 

especificados: 

1.1- Fornecimento de 92 m3 (noventa e dois metros cúbicos) de concreto estrutural, usinado 

bombeado, com FCK 20 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação - 

estacas hélice contínua); 

1.2 - Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60 com 1.830 kg (um mil e oitocentos e trinta 

quilos); 

1.3 - Fornecimento e instalação de 1.077 m2 (um mil e setenta e sete metros quadrados) em

cobertura com telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento

natural, inclusive acessórios para fixação; 

1.4 - Fornecimento de 39 m3 (trinta e nove metros cúbicos) de concreto estrutural, usinado, 

bombeado, com FCK 35 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação). 

1.5 - Fornecimento com montagem de estrutura metálica e engradamento metálico para

telhado em arco de aço, com metragem de 773,00 m2 (setecentos e setenta e três metros

quadrados), tipo cobertura escolar, exclusive telha e pilar metálico, com fundo preparador

anticorrosivo e pintura em esmalte com duas demãos. 

Desta forma, conforme ao que preceitua o §4º, do art. 109, da Lei n° 8.666/93, esta CPL faz subir o 

presente processo para que a Autoridade Superior decida sobre o fato. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se esta reunião extraordinária da CPL, lavrando-se esta 

ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros presentes. 

 
 
 
 

Keila Cristina Paula Coelho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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Robson Soares de Souza 
Advogado do Município 


