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PARECER JURÍDICO 

 

OBJETO DE ANÁLISE: 

Foi solicitado Parecer Jurídico sobre o recurso administrativo interposto pela 

empresa GETTEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentado no Processo 

Licitatório n. 67/2022, Tomada de Preço n. 40/2022, referente a “Contratação de empresa 

especializada para execução de obra de construção/reconstrução de uma ponte em 

concreto sobre o Rio Chapecózinho, localizada na estrada Limoeiro, interior do Município” 

quanto a sua inabilitação pelo setor de Engenharia.  

A empresa ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP apresentou Contrarrazões no 

prazo legal, vindo os autos para manifestação.  

O presente recurso deve ser analisado por ser tempestiva a sua apresentação, 

pois protocolado dentro do prazo legal. 

FUNDAMENTAÇÃO:  

Como é de conhecimento a Licitação é o procedimento administrativo mediante 

o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 

interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 

Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela administração que atua como 

fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico- legal de 

verificação das melhores condições para a execução de obras e serviços, compra de 

materiais e alienação de bens públicos.  

Quanto a recurso administrativo, não assiste razão ao interessado. 

Alega o recorrente que: 

“a empresa possui corpo técnico capacitado justamente para atender a 

demanda de qualquer obra de construção civil. Ademais, a empresa, como 
devidamente comprovou pelos acervos entregues, realizou obras de 
complexidade, valores e prazos muito maiores que a solicitada na presente 

licitação”. 
 

O edital previa no item 5.1 quanto à qualificação técnica e outros: 
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5.1 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS 
a) Prova de Inscrição/Registro e Regularidade da empresa e do Responsável 
Técnico para a execução da obra, junto ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), da localidade da sede da licitante, pessoa Jurídica e Física em 
vigência; 
b) A proponente que não é sediada no Estado de Santa Catarina deverá 
apresentar o Registro no CREA/CAU do estado em que está sediada e 
apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do CREA/CAU de Santa 
Catarina; 
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%. 
e) Indicação da nominata da equipe técnica especializada de nível superior 
proposta para a realização do objeto ora licitado, acompanhado de 
documentação comprobatória da qualificação de cada um dos seus membros 
nos serviços que irão executar e comprovação de vinculo empregatício ou 
contrato de trabalho ou de prestação de serviço com a licitante devidamente 
autenticado. 
f) A licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica 
quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto 
semelhante ao deste instrumento. 
g) Documento comprobatório de quitação de débito junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou junto ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa e do profissional, nos termos do 
artigo 63 da Lei n. 5.194 de 24/12/66; 
h) A proponente deverá responsabilizar-se pelo fornecimento da ART.  

 

O edital é indicação a submissão da licitação à legislação, segundo Hely 

Lopes Meireles em sua obra Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição. São Paulo. 

Malheiros, 2006, p. 274/275, leciona que: 

 
"O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa 
as condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina 
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as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo a certame 
público". 
"A vinculação ao edital é principio básico de toda licitação. (..) O edital é a 
lei interna da licitação, e, como tal vincula aos seus termos tanto os licitantes 
como a Administração que o expediu. Assim, estabelecidas as regras do 
certame, tornam-se inalteráveis para aquela licitação, durante todo o 
procedimento”. 

 

O setor de Engenharia do Município destacou que: 

“A empresa Gettel Engenharia Eireli não pode ser habilitada, pois não 
comprovou a execução de obras com características semelhantes mediante 
atestado ou certidão de acervo técnico”. 
 

Convém destacar que a qualificação técnica desempenha relevante papel 

enquanto elemento de habilitação nas licitações públicas. É por meio dela que se afere a 

capacidade e as condições de experiência dos licitantes para bem desempenhar as 

atividades ligadas ao objeto do futuro contrato. 

Assim, não possuindo o Requerente acervo que o qualifique para a execução 

de obra de ponte que é o fim a que se destina a presente licitação deve ser mantida por sua 

inabilitação. 

Diante do exposto, entendo que o recurso merece indeferimento.  

CONCLUSÃO: 

Em face ao exposto, opina pelo IMPROVIMENTO do recurso, dando-se 

continuidade ao Processo Licitatório 67/2022. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Ponte Serrada, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

André Luiz Panizzi 
Consultor Jurídico 
OAB/SC 23.051 
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