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Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação do Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de Santa Catarina. 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 

 
 

 
TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificada nos autos do 

processo supracitado, relativo à Concorrência em referência vem, muito respeitosa e 
tempestivamente perante V.Sa., apresentar CONTRA RAZÕES, na forma de impugnação, ao 
recurso impetrado pela empresa FORTALLEZA ENGCLIN LTDA, requerendo, desde já, a 
improcedência do apelo impetrado pela citada empresa, face às razões de fato e de direito a 
seguir expostas. 
 
 

I - DO RECURSO 
 
A empresa FORTALLEZA ENGCLIN LTDA, em suas razões, requer a reforma da 

decisão que a considerou inabilitada para o certame e que habilitou a empresa TERMSUL 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, sob a alegação de que a decisão dessa Comissão 
incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. 

 
Quanto às alegações da empresa recorrente FORTALLEZA, não se faz necessário 

muitas considerações, posto que seus argumentos são inteiramente improcedentes visto que 
toda a documentação da empresa foi exaustivamente analisada por essa respeitável CPL 
mas no entanto, apenas por amor ao debate, iremos combatê-los, nos seguintes termos. 

 
Nota-se que a Recorrente em seu recurso utiliza-se de pequenos e vazios 

argumentos para tentar desqualificar e modificar a justa decisão proferida por essa R. CPL, 
senão vejamos: 
 
 II – DOS FATOS 
 
 O Objeto da presente licitação consiste nos termos do que dispõem os documentos 
constantes, a Contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia, 
para a reforma e ampliação da edificação da nova sede do Conselho Regional de Farmácia 
de Santa Catarina – CRF/SC, em Florianópolis/SC, incluindo execução de Estrutura de 
Concreto Armado, Estrutura Metálica, Alvenarias, Divisórias, Forros, Esquadrias, Instalações 
Complementares, Acabamentos e Revestimentos, conforme os projetos, memoriais e 
planilhas orçamentárias a serem fornecidas pelo CRF/SC. 

  
O Edital em seus itens 11 e 27.1, abaixo transcritos, deixam bem claras as condições 

para a apresentação da documentação: 
 
“11. A regularidade do cadastramento e habilitação parcial do licitante que optar por 

prestar suas informações mediante o SICAF poderá ser confirmada por meio de consulta on-
line, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.”(grifo nosso) 
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“27.1- O licitante que NAO OPTAR por serem verificados no SICAF seu cadastro e 
habilitação parcial devera apresentar, dentro do ENVELOPE No 01, os documentos 
relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados na Condição 28 deste Edital.” 

 
Abaixo transcrevemos o item 27.1.2 letra b.1, não atendido pela empresa Fortalleza 
 
“27.1.2- Relativos a Regularidade Fiscal: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); 
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado; 

 
b.1) Em razão de o objeto do certame referir-se a prestação de serviços, devera 

ser apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
distrital/municipal.(grifo nosso)” 

 
A recorrente tenta em vão, confundir essa Comissão, invertendo uma exigência que 

estava bem clara no Edital, ou seja, a empresa teria que declarar sua opção por apresentar 
suas informações pelo SICAF e caso não o fizesse teria que apresentar toda a 
documentação exigida. 

 
A empresa Fortalleza, numa atitude desesperada e um tanto lúdica, diz que não 

apresentou nenhuma declaração informando que não optou pela análise via SICAF. 
 
Ora Sr. Presidente, a exigência era de apresentar a declaração de opção pelo SICAF 

e não o contrário, o simples fato de não apresentar a opção deixa caracterizado sua não 
opção. 

 
Além disso, a empresa recorre de sua inabilitação pelo item 28.1 letra “e” do Edital, 

invocando o Atestado do Laboratório Central – Lacen - SC que se inicia na pagina 68 e 
fazendo referencia à planilha integrante do referido atestado, como prova da execução do 
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA. 

 
Neste caso, novamente, a empresa tenta em vão confundir essa Douta Comissão, 

apresentando argumentos que não se sustentam pelo simples fato de não cumprirem o que 
está determinado no Edital, senão vejamos: 

 
a) O referido atestado e a respectiva CAT estão em nome apenas do Engenheiro 

Civil Jean Marcelo Forneck cujas atribuições são restritas às suas atribuições 
profissionais da área de Engenharia Civil; 

b) O Engenheiro Eletricista Luciano Cezario de Lucia, mencionado no atestado, não 
faz parte do quadro de profissionais da empresa Fortalleza e não apresentou a 
CAT do serviço executado; 

c) A empresa que executou os serviços de instalações elétricas, como está 
destacado no atestado, foi a Lima e Silva Engenharia e Construções Ltda e não a 
recorrente; 
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d) A planilha à qual a recorrente se refere está zerada nos itens mencionados na 
pagina 73, sendo que em outros ela está preenchida com as quantidades, 
deixando claro que tais serviços não foram executados. 
 

A recorrente alega que deveria receber o mesmo tratamento dado à Termsul no caso 
de duvidas em relação aos atestados, acontece que neste caso não há o que ter duvida, está 
bem claro o não atendimento ao item 28.1 letra “e” e desta forma, não cabe nenhuma 
diligencia para comprovar o que está óbvio na documentação apresentada. 

 
Apesar de a empresa Fortalleza não ter se defendido da inabilitação pelo item 28.2 

letra “e” menciona, nas paginas 101, 104 e 106 algumas CAT’s sem Registro de Atestado em 
nome do seu responsável técnico o Engenheiro Eletricista Marcos Aurelio Gama, ocorre que 
a exigência do item 28.2 abaixo descrito, pede atestado acompanhado da respectiva CAT: 

 
“28.2- para atendimento a qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante 
de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) 
de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou 
CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) certidao(oes) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) 
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou 
entidade da administração publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada.” 
 
Diante do exposto, não há o que falar em reforma da justa decisão dessa Douta 

Comissão em Inabilitar a empresa Fortalleza para o certame acima referido, pela própria 
argumentação que ela fez no seu Recurso onde solicita a inabilitação da Termsul. 

 
III. DO PEDIDO DE INABILITAÇÃO DA TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA 
 
Solicita a recorrente, em seu parco recurso, a inabilitação da Termsul por não atender 

ao item 28.2 letra “e” do Edital em função de não ter apresentado o Atestado de Capacidade 
Técnica referente à CAT 7649/2012 da pagina 127. 

 
Aqui Sr. Presidente, observamos que a real intenção da recorrente não é a 

inabilitação da Termsul, mas sim a tentativa fracassada de confundir essa Comissão para 
retardar o processo licitatório já que sua inabilitação é inevitável. 

 
Sem entrar no mérito, basta observar a pagina 125 do nosso processo que essa 

Comissão verá o referido Atestado vinculado à CAT pelo selo de autenticidade A008.478, 
constante do verso do mesmo. 

  
IV. DO EMBASAMENTO LEGAL 
 
Dessa forma reportamo-nos ao entendimento do Manual Licitações & Contratos - 

Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União , 4a edição, página 469: 
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“Licitante que deixar de fornecer, dentro do envelope de habilitação, quaisquer 
documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo como estabelecido no ato convocatório 
ou com irregularidades será considerado inabilitado. ” 

 
Remetendo-se ao Acórdão do TCU 2345/2009 Plenário, temos a seguinte redação: 
 
''Não pode a Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada, nos termos do art 41 da Lei no 8.666/1993. 
 
É cediço que o procedimento é orientado por princípios, os quais estão previstos no 

caput do art. 3o da Lei n°. 8.666/93 : 
 
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. 

 
No caso, torna-se imprescindível dar ênfase aos postulados da vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo, os quais constituem “garantias formais dos 
particulares em relação à Administração Pública, fazendo com que o certame do início ao fim 
se deite sob critérios claros e impessoais”(NÍEBUHR. Joe) de Menezes. Pregão presencial e 
eletrônico. 6. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 289).  

 
Dessa forma reportamo-nos ao entendimento do magistério do Ilustre Marçal Justen 

Filho. Veja-se: 
 
"... o ato convocatório possui características especiais e anômalas Enquanto ato 

administrativo, não se sujeita integralmente ao princípio da temporalidade (o ato posterior 
revoga o anterior). A autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha, ao editar o 
ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo 
dele. Editado o ato convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um modelo 
norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança os atos a serem praticados 
e as regras que os regerão. Restará margem mínima de liberdade ao administrador, 
usualmente de extensão irrelevante.” (ln. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 2008, pág. 54) 

 
De igual jaez é a lição de Joel de Menezes Niebuhr: 

 
“A primeira grande formalidade a ser cumprida pela Administração para a condução de 
processo licitatório constitui-se na confecção do edital, que na senda das lições de Hely 
Lopes Meireles, é a lei interna das licitações. No edital, a Administração Pública deverá 
consignar o que pretende contratar, ou seja, qual o objetivo do contrato e, por dedução, da 
licitação pública, com todas as suas especificidades (art. 40 da Lei n”. 8.666/93). Os 
licitantes, ao analisarem o edital, devem ter condições de precisarem tudo o que serão 
obrigados a fazer, caso saiam vencedores do certame. Por outro lado, a Administração 
Pública só pode exigir aquilo que efetivamente estiver no edital, salvo se alterar o contrato, 
dentro das balizas legais, restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro. Demais disso, o 
instrumento convocatório deve indicar os documentos a serem apresentados pelos licitantes 
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para que eles sejam habilitados no certame, E, ainda, em linha geral, deve enunciar os 
critérios objetivos a serem levados em conta para cotejar as propostas. (NTEBUFTR. Joel de 
Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 6. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 
289)” 

 
Reportando-se ao Acórdão do TRF , temos a seguinte redação: 

 
Acórdão Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2" REGIÃO, Classe: REOMS - 
REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 57297. Processo: UF: ES Órgão 
Julgador: Data da decisão: 13/04/2005 Documento: TRF200138325 Relator(a) JUIZ 
ROGÉRIO CARVALHO Decisão Acordam os membros da Sexta Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a unanimidade, nos termos do voto do 
Relator, em negar provimento à remessa necessária. Ementa ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REMESSA «EX OFFICIO”. 
CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA - LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA - SEM 
OBSERVÂNCIA DOS DISPOSIÇÕES EDITA LÍ CIAS, RELEVADAS NO JULGAMENTO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO, PORQUANTO A PROPOSTA ERA A DE “MENOR PREÇO”. 
VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A Administração não poderia, como o fez, afastar as 
exigências contidas no ato convocatório da licitação, porque, conforme mencionado, o edital 
vincula inteiramente a Administração e os proponentes às suas cláusulas, mesmo 
considerando que a proposta da listisconsorte passiva necessária era de “menor preço”. 2. 
Manutenção da r. sentença. Remessa Necessária Improvida. 

 
Caso o Pregoeiro, habilite licitante que não obedeceu aos critérios estabelecidos no 

Edital fere, ainda, o princípio do julgamento objetivo, malferindo, além do art. 3o, caput, os 
seguintes dispositivos da Lei n°. 8.666/93: 

 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. 
[...] Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 
[...J V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital; 
[...| Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos por esta Lei. § 1° E vedada a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente 
elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 
Remetendo-se aos Comentários à lei das licitações e contratações da administração 

pública, 2007, p. 539, por Jessé Torres Pereira Júnior, temos o que segue: 
 
“A Administração não pode criar critério de julgamento não inserido no instrumento 

convocatório ou deixar de seguir os que já estão ali definidos, pois estaria malferindo o 
princípio do julgamento objetivo, vez que o “edital não pode transferir para a Comissão a 
definição dos critérios de julgamentos; estes devem estar previamente explicitadas no edital, 
sob pena de entregar-se à subjetividade da Comissão o julgamento das propostas” 
(PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da 
administração pública, 2007, p. 539).” 
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Do exposto, conclui-se que não há como se admitir a habilitação da empresa 

FORTALLEZA ENGCLIN LTDA, pois esta não cumpriu as especificações do ato 
convocatório, devendo, portanto, ser mantida a decisão administrativa em questão, 
mormente em razão da redação do art. 3o, caput, da Lei n°. 8.666/93 permanecendo então 
INABILITADA a mesma. 

 
Da mesma forma, não há como atender ao pedido de inabilitação da TERMSUL 

ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, já que esta cumpriu as especificações do Edital e, 
portanto, ser mantida a justa e acertada decisão dessa Comissão, qual seja, permanecendo 
a TERMSUL HABILITADA para o certame. 

 
V – DO REQUERIMENTO 
 
Em face de todo exposto e considerando a improcedência dos argumentos aduzidos 

pela empresa em seu recurso administrativo, a TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA. confia em sua total rejeição, no sentido de que seja mantida a decisão dessa Eg. 
Comissão de Licitação, pois assim estar-se-á mantendo justa a decisão, segundo as 
condições editalícias. 

 
 
 
Curitiba, 30 de janeiro de 2017. 
 
Atenciosamente   
 
 
 
João Augusto Pereira 
Gerente Comercial 
E-mail – comercial@termsul.com.br 

 


