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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA – ESTADO DE SANTA CATARINA.  

  

Processo Licitatório: 67/2022 - PMPS 

Tomada de Preços: 40/2022 - PMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n. 95.865.044/0001-90, com sede na Rua Farrapos, 

22, Sala 02, Bairro Alvorada, na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, por 

sua representante legal Fabiane Zanco Bortolanza ao final assinada, 

tempestivamente, vem, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

Administrativo interposto pela empresa GETEL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI o que faz nos seguintes termos: 
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I – DOS FATOS 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa 

Getell Engenharia e Construções EIRELI em face da decisão proferida em Ata de 

Sessão de Julgamento de Habilitação em processo administrativo (Processo 

Licitatório 67/2022 – Tomada de Preço 40/2022) a qual inabilitou a recorrente por 

não comprovar a execução de obras com características semelhantes ao objeto 

licitado mediante apresentação de atestado ou certidão de acervo técnico. 

Diante da irresignação com a decisão, o Recorrente 

apresentou Recurso Administrativo para que a decisão fosse revista, porém suas 

alegações não merecem prosperar, como será demonstrado a seguir nas presentes 

Contrarrazões ao Recurso Administrativo.   

 

II – DO NÃO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL  

 

Alega a Recorrente ter apresentado acervos de que realizou obras de 

complexidade, valores e prazos maiores do que o objeto da licitação. 

Ocorre que a execução de obras como em específico esta que é objeto 

da presente licitação, a qual se trata da construção/reconstrução de uma ponte de 

concreto sendo a mesma uma obra de especificidade singular, muito diferente de 

qualquer outra obra, sua característica e especialização da empresa e profissional 

exige qualificação e experiência ímpar. 

Esta qualificação e experiência impar só se demonstra com a 

apresentação de Atestados de Capacidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico, 

demonstrando que a empresa participante, bem como, seu profissional 

responsável, possuem experiência na execução de obras com características e 

especificações que só uma obra desta complexidade possui. 
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O fato de executar obras de maior vulto e de maior prazo por si só não 

demonstra a capacidade de executar qualquer obra pública de engenharia, e sim, 

somente qualifica o licitante para aquele tipo de obra, devendo demonstrar sua 

perícia na execução do objeto que está sendo licitado. 

Assim, não possuindo o licitante acervo que o, em tese, qualifique para 

a execução da reforma/construção de ponte que é o fim a que se destina a presente 

licitação, de forma acertada a Inabilitação da Recorrente, que hora busca sua 

reversão deve ser mantida por não cumprir com a exigência editalícia. 

 

O edital em comento, previu em seu item 5.1, alínea “c” “d” e 

“f”: 

 

5.1 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS 

[...] 

c) Comprovação de aptidão para execução dos serviços através de: 
Atestado ou certidão, expedida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da empresa proponente ou de engenheiro/arquiteto ou 
responsável técnico que faça parte do quadro permanente da licitante, 
responsabilizando-se pela execução da obra ora licitada, devidamente 
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido 
pelo CREA ou CAU, cujo teor comprove que o mesmo executou ou está 
executando obra de características semelhantes à do objeto desta licitação 
 
d) A 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 ou serviço 
de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da presente licitação, deverá envolver as parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, em no mínimo 70%. 
 
[...] 
 
f) A licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica 
quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto 
semelhante ao deste instrumento. 

 
 

A Lei de licitações em seu Art. 30, “II” prevê a necessidade de 

apresentação de comprovação compatível com as características: 
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Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

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; 

 
 

Logo, não há como a empresa Recorrente prosseguir no certame sem 

cumprir a regra expressa no edital (Item 5.1 “c” “d” e “f”) e na própria lei de 

licitações, pois, a passo que deixa de apresentar comprovação de 

qualificação técnica, a licitante, por força do princípio da legalidade e da 

vinculação ao instrumento convocatório deverá ser inabilitada. 

Cumpre ressaltar ao julgar o certame a inabilitação a decisão está em 

estrita consonância com os princípios que regem os procedimentos 

administrativos e este foi o comportamento adotado, rente ao disposto no artigo 

3º “caput” e art. 41 da Lei nº 8.666/93, que prevê: 

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

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

 
 

Ademais, há de se ressaltar que caso a decisão do recurso seja pela 

habilitação da recorrente, a decisão irá violar a o princípio da isonomia entre os 
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licitantes, ao passo que as demais apresentaram a qualificação técnica sem 

do apenas a Recorrente não observou as regras do edital. 

Os respeitos às normas previstas no edital de licitação já foram 

exaustivamente analisadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, que entende que a vinculação ao instrumento convocatório é a garantia 

do administrador e dos administrados da lisura do procedimento. 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO 
DE 
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Remessa Necessária 
Cível n. 0013104-07.2014.8.24.0008 Remessa Necessária Cível n. 
0013104-07.2014.8.24.0008, de Blumenau Relator: Desembargador 
Sérgio Roberto Baasch Luz REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECURSO 
HIERÁRQUICO DEVIDAMENTE APRECIADO POR AUTORIDADE 
SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS EDITALÍCIAS E DA 
PRÓPRIA LEI N. 8.666/93, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
REMESSA   NECESSÁRIA   DESPROVIDA.        "A   vinculação  ao 
instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 
administrados. Significa que as regras traçadas para o 
procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a 
regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e 
suscetível de correção na via administrativa ou judicial (FILHO, 
José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed., 
São Paulo: Ed. Atlas, 2013. p. 246)" (TJSC, Apelação Cível n. 0311209-
39.2014.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 
4/4/2017). V (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0013104-
07.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, 
Segunda Câmara de Direito Público, j. 12-03-2019). 

 

Assim, a não observância das regras impostas faz com que o licitante 

deva ser inabilitado da participação, mantendo aqueles que observaram 

estritamente o que foi previsto, tanto pela administração pública como pelos 

administrados, aplicando assim todos os princípios administrativos. 
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Diante dos fundamentos aqui expostos, reiterando cabalmente o motivo 

da inabilitação da Recorrente, a improcedência do Recurso Administrativo é a 

medida a ser imposta.  

 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer-se seja totalmente improvido o 

Recurso Administrativo apresentado por Getell Engenharia e Construções EIRELI, 

mantendo-se a decisão que a Inabilitou no certame. 

 

Termos em que pede deferimento 

 

Xaxim – SC, 24 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP 
CNPJ n. 95.865.044/0001-90 

FABIANE ZANCO BORTOLANZA 
CPF 041.623.659-62 

Sócia Administradora 
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