
 



 
Ilhota – SC, 18 de setembro de 2018. 
 
 
 
À 
 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Ilhota – SC 
 
 
Assunto: Recurso Administrativo Edital de Tomada de Preços n° 08/2018 – Processo n° 
345/2018 
 
 
 
IMPLANTEST CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ 86.721.008/0001-62, através de seu 
representante legal, em prazo hábil, vem interpor Recurso Administrativo da decisão 
equivocada da Comissão de Licitações da Prefeitura de Ilhota exposta no processo. 
 
Conforme a ata de abertura da licitação, a Requerente foi considerada inabilitada para o certame 
sob a alegação de que não apresentou: 

1) acervo técnico referente a reforma da cobertura, tanto para a empresa quanto para o 
profissional; 

2) declaração com a relação do número de equipamento; e 
3) relação quantitativa e descrição das funções respectivas, de seu pessoal, conforme item 

6.5.3 alínea a, c. 
 
Tal decisão da Comissão, no entanto, por estar em contraponto com a legalidade e os fatos, não 
deve prevalecer, devendo ao final do aqui exposto, ser considerada habilitada para o certame. 
Senão vejamos: 
 
Razões do Recurso 
 
Tal desclassificação não tem respaldo na lei vigente, haja vista que ao contrário do que entendeu 
a nobre Comissão, a Requerente seguiu os critérios objetivos definidos no edital. 
 
Com relação ao item 1) falta de acervo técnico referente a reforma da cobertura, tanto para a 
empresa quanto para o profissional; a Comissão não levou em consideração a diferença 
terminativa de registro das atividades de engenharia no CREA e CAU. O primeiro, como se 
sabe, é o Conselho Regional de Engenharia e o segundo é o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo. Ambos são considerados aceitos pela lei e mencionados no próprio edital. Mas, 
cada qual registra suas atividades conforme entendimentos próprios. 
 

Ocorre que, o que está no CREA como “telhado”, no CAU é denominado de “estrutura de 
madeira”; no CREA é “concreto armado”, no CAU é “estrutura de concreto”, ocorrendo, assim, 
diferenças gráficas no registro da mesma atividade construtiva nos dois conselhos das duas  

 

categorias profissionais. Destaque-se, mais uma vez: ambas as categorias (engenheiros e 
arquitetos) aceitos pelo edital. 



 
Assim é realidade, que no conteúdo apresentado pela Requerente, está acervado no CAU, a 
“estrutura mista (madeira e concreto)” do “telhado” da Casa Lar. 

No acervo que está no processo, tem execução de reforma, assim exposta: 

 

Fácil notar, que em quantidade e metragem muito maiores que o solicitado pelo edital. 

A respeito do item 2) falta de declaração com a relação do número de equipamento; imperioso 
afirmar que esta alegação não procede. A Requerente apostou no processo a seguinte 
declaração: 

 

Fácil ler, no documento acima, que a Requerente declara que “tem em disponibilidade os 
equipamentos”(...) “e que os mesmos possibilitam a implantação da mesma no prazo 
estabelecido no edital”. 

Da mesma forma, com relação ao item 3) falta da relação quantitativa e descrição das funções 
respectivas, de seu pessoal, conforme item 6.5.3 alínea a,c., a mesma Declaração afirma, 
peremptoriamente, que a Requerente “tem em disponibilidade” ...(...)..”mão-de-obra, constantes 
das especificações técnicas, e que possibilitam a implantação da mesma no prazo estabelecido 
no edital”. 

Além desta Declaração, a Requerente apresentou mais este documento declaratório, 
comprovando sua capacidade técnica operacional e de mão-de-obra: 

 



 

 

Observe-se que o próprio item 6.5.3 Declaração formal sob as penas da lei, não é específico, 
sendo, na verdade, ao contrário. O item a) pede a “relação do número dos equipamentos”, 
genericamente, e o subitem c) solicita a “quantidade” de pessoal, “sem citar nomes” e valores 
dos diversos cargos e encargos. 

Em resumo, o item 1) se apresenta como um equívoco provocado por clara desinformação no 
caso do acervo técnico registrado nominativamente diferente nos dois conselhos de classe 
profissional; sendo que os itens 2 e 3, que sustentam a decisão da Comissão, pecam 
flagrantemente pelo excesso de formalismo, beirando, em ambos os casos, a ilegalidade se 
mantidos. 

O fato é que a Requerente demonstrou o equívoco interpretativo da Comissão com relação a 
diferença de nomenclatura em que se registra o acervo técnico nos dois conselhos aceitos no 
edital: CREA e CAU. 

Ora, veja o que diz o ministro Marcos Bemquerer no Acordão 1.519/2006: “É grave a 
irregularidade consistente na previsão em edital de licitação de obra pública de exigências 
excessivas ou descabidas, devendo a Administração justificar os critérios apresentados para 
fins de habilitação de licitantes, a título de demonstração de capacidade técnica e aferição de 
qualificação econômico-financeira”.  

No caso, qual a contribuição do “formalismo excessivo” na construção da obra de forma 
regular? Certamente não é ao interesse público. Do que servem declarações “ipsis litteres” 
grifadas ao léu! Quem vai fiscalizar a presença na obra das requeridas máquinas? Da quantidade 
de serventes e pedreiros? A Prefeitura! Qual a sanção penal prevista à Contratada in mora? 
Muito mais importantes do que declarações “repetidas conforme citadas”, que atendem ao mero 
formalismo e à burocracia, é o interesse público, contemplado quando é realizada uma obra de 
qualidade, no prazo e pelas condições contratadas. 

 



 
Destarte, torna-se descabida a interpretação subjetiva da norma edilícia que lastreou a Decisão 
Administrativa ora atacada, uma vez que o artigo 3º da vigente Lei de Licitações é por demais 
claro e expresso no sentido de impor ao gestor público uma interpretação exclusivamente 
objetiva das normas que regem um processo licitatório.  
 
A atividade administrativa não se limita a realizar o comando normativo aparentemente previsto 
no texto legal. Deve o administrador pautar sua atuação de forma a não reputar a norma escrita 
como fim, mas como meio para se atingir a real finalidade de toda e qualquer atividade do 
Estado: o interesse público. 
 
Vale ainda frisar que o fim maior do procedimento concorrencial é a ampliação da disputa, 
jamais a redução do número de licitantes. Importa ressaltar que o acatamento das razões 
contidas no presente Recurso Administrativo não imporá qualquer espécie de prejuízo ou risco à 
segurança jurídica necessária à Prefeitura de Ilhota caso venha a contratar com a Recorrente, 
uma vez que, através dos documentos acostados ao vertente processo concorrencial, encontra-se 
fartamente demonstrada a habilidade mínima necessária para a Contratação. 
 
 
O artigo 3º da vigente Lei de Licitações é por demais suficiente para demonstrar o caráter 
vinculado do julgamento das propostas apresentadas pelas licitantes inscritas no certame, não 
podendo essa respeitável Comissão de Licitação adotar critérios diferenciados de exigibilidade 
pautados, exclusivamente, em entendimentos subjetivos quanto à documentação apresentada 
pelas licitantes. Obrigatório é a análise restrita e objetiva das informações contidas nos 
documentos apresentados. 
 
 
REQUERIMENTO 
 
A Recorrente está irresignada com a decisão prolatada, a qual resolveu inabilitar a empresa 
Implantest Construtora EPP, por desconhecimento, excesso de formalismo e em franco 
desrespeito a legislação vigente. A referida decisão não merece prosperar! 
 
Isto posto, roga que dê provimento ao Recurso Administrativo interposto vez que, conforme 
fortemente demonstrado, cumpriu dita licitante absolutamente todas as exigências reguladas no 
referido instrumento convocatório. 
 

Nestes Termos  
Pede e Espera Deferimento. 
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