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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

 

 

Licitação: Tomada de Preços - 77/2019 

JULGAMETO DE RECURSOS – FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Às nove horas, do dia 20/11/2019, na sala de licitações do MUNICIPIO DE ASCURRA, reuniram-se os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria Nº 6237/2018, para analisar e julgar os recursos 

interpostos pelos licitantes contra o julgamento dos documentos de habilitação, da sessão ocorrida no dia 12/11/2019, que 

teve início às 9 horas, conforme ata regularmente publicada. Cumpre mencionar que as licitantes teriam prazo máximo até 

o dia 19/11/2019 para apresentar seus recursos administrativos. 

 

DOS RECURSOS APRESENTADOS 

 

Das decisões tomadas pela Comissão de Licitação sobre as habilitações e inabilitações quanto a documentação 

deste certame, sobrevieram os seguintes recursos: 

 

a) Da empresa JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, recebido no dia 

13/11/2019, requerendo a sua habilitação nesta licitação, visto que a empresa foi inabilitada pela 

Comissão, pelos motivos constantes na ata de abertura e julgamento da habilitação. 

b) Da empresa FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, recebido no dia 18/11/2019, 

requerendo a sua habilitação nesta licitação, visto que a empresa foi inabilitada pela Comissão, 

pelos motivos constantes na ata de abertura e julgamento da habilitação. 

c) Da empresa LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI, recebido em 18/11/2019,  

requerendo a sua habilitação nesta licitação, visto que a empresa foi inabilitada pela Comissão, 

pelos motivos constantes na ata de abertura e julgamento da habilitação. 

 

DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO 

 
 

 

DO RECURSO DA LICITANTE JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA POR CONTA DE SUA 

INABILITAÇÃO 

 

Quanto ao recurso da licitante JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, esta foi inabilitada por não 

ter cumprido com o item 4.1.4.3 do edital, visto que não comprovou ter executado 900m² de ciclovia. 

 

Em seu recurso, a licitante JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA alegou o seguinte: 

 

Se formos analisar a Planilha orçamentária que acompanha a Tomada de Preços pode se 

verificar que o material utilizado para os passeios e para a ciclovia são idênticos “execução 

em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, espessura de 6cm. Cor 

vermelha”.Ou seja se eu tenho Atestados comprovando a aptidão para executar os passeios em 

piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura de 6 cm com cor vermelha, 

inclusive a cor do piso intertravado é a mesma, estou comprovando que tenho aptidão para 

executar o passeio, inclusive não fui inabilitado por isto, pois são obras iguais não só pelo 

material empregado em sua execução bem como a mão de obra e maquinário também, inclusive 

os preços praticados são iguais. 

 

Sendo assim a única coisa que difere um do outro são os nomes, mas não os materiais, o modo 

de execução e os preços empregados. 

 

Para tanto peço que a Comissão reveja esta inabilitação pois deveria ter alguma diferenciação 

entre os elementos que foram objeto desta Tomada de Preço o que ocorre apenas na 

nomenclatura e não na execução dos serviços, a não ser que a Ciclovia fosse executada com 

outro material como por exemplo se fosse asfaltada, o que não é o caso. 
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Requereu, portanto, a reforma da decisão da Comissão, para habilita-la neste certame. 

 

Razão não assiste a recorrente JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. 

 

Dentre todos os documentos de habilitação necessários, os atestados de capacidade técnica exigidos encontram 

previsão no item 4.1.4.3 do edital, que assim dispõe: 

 

4.1.4.3 Atestado de capacidade técnica por execução de obra de características semelhantes à 

obra objeto desta licitação, assim entendida a execução de obra de passeios públicos (no mínimo 

2.500,00m²) e execução de ciclovia (no mínimo 900,00m²), fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico da licitante (cujo nome 

deverá constar da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, referida no item “4.1.4.2” 

desta edital) e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico – CAT a que estiver 

vinculado. A capacidade técnica exigida neste item deve ser obrigatoriamente em nome do 

profissional vinculado ao item 4.1.4.2 deste edital, sob pena de desclassificação. Poderão ser 

juntados diversos atestados e acervos para se atingir as quantidades mínimas acima citadas. 

 

O motivo da desclassificação da licitante foi por não ter comprovado ter executado 900,00m² de ciclovia, 

conforme item 4.1.4.3 do edital. 

 

A licitante afirma que o atestado apresentado é semelhante com o do objeto da licitação, o que não é verdade.  

 

O item 4.1.4.3 indica que o atestado deve ter caraterísticas semelhantes à obra da licitação, assim entendida como 

a execução da passeios púbicos e execução de ciclovia. Em nenhum momento há descrito no item que a similaridade a ser 

analisada é quanto ao material aplicado na obra. Não bastasse, a comissão tem conhecimento de que a expressão ciclovia 

começou a ser usada apenas recentemente para registro de acervo junto ao CREA. Independente disto, o objeto descrito 

nos atestados de capacidade técnica devem trazer em seu bojo a execução de ciclovia, como por exemplo o atestado 

apresentado pela empresa participante Terraplenagem Poffo LTDA. 

 

Já a recorrente JC CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA não apresentou qualquer atestado que 

indicasse a empresa ter executado ciclovias. Os únicos atestados apresentados pela recorrente, fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Presidente Getúlio (SC), indicam que a recorrente ase seguintes obras: 

 

1) “execução de pavimentação em lajotas, pavimentação de passeios com pavers, meio fio e 

sinalização viária horizontal, e fabricação de pavimentação de pavers”, nas Ruas Gerhardt 

Linder, Rui Gerhardt Linder e Ingrid Linder, no Bairro Centro, do Município de Presidente 

Getúlio; 

2) execução de pavimentação em lajotas, pavimentação de passeios com pavers, meio fio e 

sinalização viária horizontal, e fabricação de pavimentação em paver, lajotas e meio fio”, na 

Rua Engenheiro Ehrenberg, Bairro Centro, do Município de Presidente Getúlio. 

  

Com estes atestados, a licitante comprovou apenas possuir os 2.500m² necessários de obra de passeios públicos, 

porém, não comprovou os 900,00m² de ciclovia exigidos. 

 

Por ter descumprido parcialmente o item 4.1.4.3 do edital, a Comissão mantém a inabilitação da licitante JC 

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. 

 

 

DO RECURSO DA LICITANTE LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI POR CONTA DE SUA 

INABILITAÇÃO 

 

Quanto ao recurso da licitante LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI, esta foi inabilitada por não 

ter cumprido com o item 4.1.4.3 do edital, visto que não comprovou ter executado 900m² de ciclovia. 

 

Em seu recurso, a licitante LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI alegou o seguinte: 

 

A Comissão de Licitações julgou inabilitada a Lajetubos Artefatos e Serivços Eireli sob a 
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justificativa de “não ter cumprido com o item 4.1.4.3 do edital, visto que não comprovou ter 

executado 900,00m 2 de ciclovia”. 

 

De fato, a empresa licitante não apresentou atestado e CAT de execução de ciclovia, mas 

apresentou atestado e CAT de execução de pavimentação intertravada com blocos de concreto 

20x10x06cm. O objeto que a CL julga não ser atendido pela CAT apresentada pela Lajetubos é 

“execução de ciclovia em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, espessura 6cm” 

(descrição conforme planilha orçamentária do Edital). 

 

A LF 8.999 de 1993 em seu art. 30, § 3º, deixa claro que “será sempre admitida a comprovação 

de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior”. O próprio Edital da Licitação exige 

“atestado de capacidade técnica por execução de obra de características semelhantes à obra 

objeto desta licitação”, conforme exposto anteriormente. 

 

Os serviços de execução de pavimento intertravado com pavers, seja em passeio, ciclovia ou 

pista são os mesmos. O procedimento de regularizar subleito, espalhar e nivelar as camadas de 

assentamento e assentar os blocos de forma a prover o bom intertravamento são inerentes à 

natureza deste pavimento. O local de assentamento – pista, passeio, pátio ou ciclovia – não 

alteram o processo executivo da obra. 

 

Requereu, ao fim, a reforma da decisão da Comissão, para habilita-la neste certame. 

 

Razão não assiste a recorrente LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI. 

 

Dentre todos os documentos de habilitação necessários, os atestados de capacidade técnica exigidos encontram 

previsão no item 4.1.4.3 do edital, que assim dispõe: 

 

4.1.4.3 Atestado de capacidade técnica por execução de obra de características semelhantes à 

obra objeto desta licitação, assim entendida a execução de obra de passeios públicos (no mínimo 

2.500,00m²) e execução de ciclovia (no mínimo 900,00m²), fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico da licitante (cujo nome 

deverá constar da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, referida no item “4.1.4.2” 

desta edital) e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico – CAT a que estiver 

vinculado. A capacidade técnica exigida neste item deve ser obrigatoriamente em nome do 

profissional vinculado ao item 4.1.4.2 deste edital, sob pena de desclassificação. Poderão ser 

juntados diversos atestados e acervos para se atingir as quantidades mínimas acima citadas. 

 

O motivo da desclassificação da licitante foi por não ter comprovado ter executado 900,00m² de ciclovia, 

conforme item 4.1.4.3 do edital. 

 

A licitante afirma que o atestado apresentado é semelhante com o do objeto da licitação, o que não é verdade.  

 

O item 4.1.4.3 indica que o atestado deve ter caraterísticas semelhantes à obra da licitação, assim entendida como 

a execução da passeios púbicos e execução de ciclovia. Em nenhum momento há descrito no item que a similaridade a ser 

analisada é quanto ao material aplicado na obra. Não bastasse, a comissão tem conhecimento de que a expressão ciclovia 

começou a ser usada apenas recentemente para registro de acervo junto ao CREA. Independente disto, o objeto descrito 

nos atestados de capacidade técnica devem trazer em seu bojo a execução de ciclovia, como por exemplo o atestado 

apresentado pela empresa participante Terraplenagem Poffo LTDA. 

 

A recorrente LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI não apresentou qualquer atestado que indicasse 

a empresa ter executado ciclovias.  

  

Com todos os atestados apresentados, a licitante comprovou apenas possuir os 2.500m² necessários de obra de 

passeios públicos, porém, não comprovou os 900,00m² de ciclovia exigidos. 
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Por ter descumprido parcialmente o item 4.1.4.3 do edital, a Comissão mantém a inabilitação da licitante 

LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI 

 

 

DO RECURSO DA LICITANTE FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA POR CONTA DE SUA 

INABILITAÇÃO 

 

Quanto ao recurso da licitante FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, esta foi inabilitada por não possuir 

o capital social necessário para participar da licitação, qual seja, de 10% do valor total do orçamento desta obra. O valor 

da obra é de R$ 693.668,67, portanto as participantes deveriam ter de capital social pelo menos o montante de R$ 

69.366,867 (10%), ao passo que o capital social desta licitante é de R$ 30.000,00, não atingindo o montante necessário 

previsto no item 4.1.3.2 do edital. Além, não comprovou ter executado 2.500,00m² de passeios públicos e 900,00m² de 

ciclovia. 

 

Em seu recurso, a licitante FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA inicialmente realizou diversas 

alegações quanto a falta do credenciamento de representante de empresa na sessão, sendo que não foi este o motivo da 

desclassificação da empresa, ao passo do qual o conteúdo presente não será analisado no mérito do recurso. Ademais, 

empresa alegou o seguinte: 

 

Como facilmente se verifica, a exigência do capital social cobrir a porcentagem do valor global 

da obra, como garantia, deve ser feita ou verificada no ato da contratação e não nos 

procedimentos anteriores. 

 

Já quanto a comprovação de serviço executado idêntico ao edital, inclusive com comprovação 

de metragem, a Recorrente junta anexo ao presente recurso o acervo de profissional com 

devido cumprimento da exigência realizada. Porém, fica aqui uma grande dúvida em relação a 

obra, pois que fala em construção de ciclovia, porém, grande confusão se faz em nosso país, 

entre ciclovia e ciclo faixa, apesar da diferença entre ambas estar clara e cristalina no Código 

de Trânsito Brasileiro. Mas este é assunto para o vencedor da licitação. 

 

No mais cumpre-nos trazer a baila, uma visão mais moderna sobre licitação. E assim fazemos 

ao apresentar o texto que segue, seguido de duas jurisprudências que amparam a forma mais 

branda de observar a legislação pertinente, como o fim de angariar mais participantes para as 

licitações. 

  

Por fim, requereu a reforma da decisão da Comissão, para habilita-la neste certame. 

 

Razão não assiste a recorrente FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 

 

Vejamos o que dispõe o item 4.1.3.2 do edital: 

 

4.1.3.2 Prova de que possui, na data da apresentação da proposta, capital social no valor mínimo 

correspondente à 10% do valor total do orçamento desta obra, cuja comprovação deverá ser 

feita através de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da Licitante. 

 

Quanto a este tema, a licitante juntou julgado do Tribunal de Contas da União (Acórdão 313/2008-segunda 

câmara), que, em suma, diz que o ente licitador deve respeitar os limites da Lie 8.666/96 quando exigir comprovação 

mínima de capital social e que ademais, que exija a comprovação de integralização de quotas ou ações da empresa 

vencedora do certame apenas no momento da contratação. 

 

Que não é o caso deste processo licitatório. 

 

Dispõe o art. 31, § 3º, da Lei 8.666/93: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

[...] 

§ 3
o
  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não 
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poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

Conforme se vê, o Município respeitou os limites estabelecidos pela Lei, ao passo que a referida comprovação 

deve ser feita na data da apresentação da proposta, que ocorre com a entrega do envelope de proposta na sessão de 

abertura da licitação. A apresentação da proposta ocorreu na mesma data da apresentação dos envelopes de habilitação, 

sendo que neste momento a empresa já deveria ter comprovado ter capital social necessário, até por que não se permite a 

juntada posterior de novo documento em processo licitatório, com as exceções previstas em Lei.  

 

O julgado apenas indica que a comprovação de integralização de quotas ou ações da empresa vencedora deve se 

dar no momento da contratação, o que não reflete a realidade da licitante participante, uma vez que a recorrente não 

apresentou qualquer documento que indique ser caso de integralização de quotas ou ações no envelope de habilitação, 

motivo pelo qual, neste item, a empresa permanece inabilitada. 

 

Quanto ao outro motivo da desclassificação desta recorrente. O item 4.1.4.3 indica que o atestado deve ter 

caraterísticas semelhantes à obra da licitação, assim entendida como a execução da passeios púbicos e execução de 

ciclovia. Em nenhum momento há descrito no item que a similaridade a ser analisada é quanto ao material aplicado na 

obra.  

 

A recorrente FJK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA não apresentou qualquer atestado que indicasse a 

empresa ter executado passeios públicos ou ciclovias (ambos de paver), não atingindo os montantes exigidos pelo item 

4.1.4.3 do edital. 

 

Por ter descumprido integralmente o item 4.1.4.3 do edital, a Comissão mantém a inabilitação da licitante FJK 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 

 

POR FIM, julgados todos os recursos apresentados, a Comissão de Licitações comunica que fica mantida a sessão 

para abertura das propostas de preços, prevista para acontecer às 9 horas do dia 21/11/2019, no Departamento de Compras 

e Licitações da Prefeitura Municipal de Ascurra. 

 

Ascurra, 20 de novembro de 2019. 

 
  

 

____________________________ 

ELENICE TOMIO 

Membro 

 

____________________________ 

RODRIGO MORBACH 

Membro 

 

____________________________ 

CAROLINA BADALOTTI FIAMONCINI 

Secretária 

 

____________________________ 

JULIANA FISTAROL 

Presidente 

 

 

 

 


