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Senhor Presidente da Comissão de Licitações do Município de Barreiras, 

Nós, da FCK CONSTRUÇÕES E INCORPbRAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o número 13.298.179/0001-57, informamos que, considerando a publicação do resultado da habilitação nos autos 
da Concorrência 003/2020 na última segunda-feira e considerando também que o prazo recursal de 5 (cinco) dias 
úteis encerra-se no dia 31 de agosto de 2020 (próxima segunda), nos deslocaremos até a sede da Comissão de 
Licitações na sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, com ó objetivo de termos vistas do processo licitatório e, 
assim, decidirmos sobre o exercício do nosso direito de apresentação de recurso contra a referida decisão. 

Por zelo, comunicamos previamente o fato com o objetivo de evitar qualquer tipo de entrevero. 

Atenciosamente, 

Joao Pedro Kruschewsky 
CPF/MF n1015.577.515-44 
Sócio-administrador 
FCK Construções e Incorporações LTDA 
CNPJ/MF n° 13.298.179/0001-57 

Quick reply to ali 
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA. 

Concorrência Pública n0  003/2020. 

A empresa FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ N° 13.298.179/0001-57, sediada na Rua Campina 

Grande, n0  150, Queimadinha, Feira de Santana/BA, CEP: 44.050-782, por 

intermédio de seu credenciado no processo licitatório epigrafado, o senhor José 

Mercês de Oliveira Neto, portador do CPF sob o n0  013.434.235-62, inscrito no RG 

sob o n° 80.504.04-39 SSP/BA, vem, perante Vossa Senhoria, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTR.ATlVOcontra a decisão dessa Comissão de Licitação que 

julgou habilitada a licitante AG SERVICE ENGENHARIA LTDA, apresentando no 

presente as razões de sua irresignação. 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O presente recurso é plenamente tempestivo, vez que, nos termos do inciso 1 do 

art. 109 da Lei 8.666/93, cabe recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, que ocorreu no dia 

24/08/2020. 

II. DOS FATOS 

Trata-se de licitação na modalidade Concorrência Pública, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando a 

construção de 06 (seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 

(duas) escolas padrão de 4 salas, nas aqui localidades especificdas, considerando 

a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, 

Cultura e Lazer da municipal de Barreiras - Ba. 
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Ao serem abertos os envelopes dos documentos de habilitação das licitantes, em 

data prevista no referido instrumento convocatório, a Comissão decidiu por habilitar 

a empresa Recorrente, tal como as empresas METRO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA e AG SERVICE ENGENHARIA LTDA. 

Entretanto, compulsando detidamente a documentação das participantes, ora 

habilitadas, verifica-se que a empresa AG SERVICE ENGENHARIA LTDAdeixou de 

cumprir com o quanto solicitado no instrumento convocatório, fato este que torna a 

decisão de habilitação eivada de legalidade. 

Inconformada com o julgamento proferido em evidente desacordo com a realidade 

fática e em claro conflito com o edital em epígrafe, esta recorrente interpõe o 

presente recurso, objetivando garantir a prevalência da legalidade e da vinculação 
ao instrumento convocatório. 

III. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE VINCULAÇÃo AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ISÔNOMIA 

É sabido que, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, deverão os licitantes cumprir todas as regras estabelecidas no Edital, 

sob pena de inabilitação ou desclassificação. o referido princípio vincula, inclusive, 

a própria Administração Pública, de forma que a Comissão não possui 

discricionariedade para deixar de observar quando ocorre descumprimento de 

alguma exigência editalícia. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é, primordialmente, garantia 

à impessoalidade e moralidade administrativa, tal como sustenta a segurança 

jurídica dos procedimentos licitatórios. É neste sentido o entendimento dos 
Tribunais, vejamos: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO 

EDITAL. LEGALIDADE NA INABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DA ISONOMIA 

E DA VINCULAÇÃ0 AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.a) Os artigos 
30 

e 41 da Lei n° 8.666/1993 (Lei de Licitações) preceituam que: "A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e será processada e julgad 

em estrita conformidade com os princípios básicos a 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdad 



F C!K 
Cchsfruçõá é InrporaçtLtda. 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos"; e, "A administração não pode descumprir 

as normas e condiçôes do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada".b) O Edital da Concorrência Pública n° 003/2012 exigia 

na fase de habilitação, além de outros documentos, os seguintes: 

"6.4.11. Certidão Negativa das Varas de Execuções Penais - VEP; (...) 

6.4.16.Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte 

Individual - DRS-CI, expedida pelo INSS".c) O próprio Apelante 

confessa que não apresentou, em momento oportuno, a Declaração 

de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual e nem a 

Certidão Negativa da Vara de Execuções Penais, descumprindo, 

assim, o Edital da Concorrência Pública n0  003/2012.d) Assim, como 

o Apelante não apresentou, no momento próprio, os documentos 

exigidos no Edital da licitação, não houve ilegalidade na sua 

inabilitação do certame, tendo a Administração Pública observado os 

princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento 

convocatório.2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Ti PR AC 

1127291-8, 22/01/2014,5a Câmara Cível, Relator: Desembargador 

Leonel Cunha) (grifo nosso). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. O edital é 

a lei interna do, procedimento licitatório, não pode ser 

descumprido pela Administração e deve ser observado por 

todos os licitantes, para que concorram em igualdade de 

condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da 

capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) 

em nome da empresa CONSTRIJSINOS com quantitativos 

insuficientes, bem como atestados em nome da empresa 

CENTERSUL, não participante do consórcio recorrente, o qual é 

constituído apenas pelas empresas KOMAK MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA. e CONSTRUSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 3. O descumprimento das 

cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação d 

licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontandofli? 

princípios norteadores da licitação, expressos no art. 30  d L 
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8.666/93. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, N° 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 

29-08-2018) [0] 

Dito isto,convém afirmar que, além do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, o princípio da isonomiatambémtem o condão de sustentar todo o 

processo licitatório, desde a publicação do instrumento convocatório, o qual é 

aberto a todos, até o julgamento da habilitação e propostas dos candidatos, que 

deve ser feitasem qualquer influência subjetiva, ou preferência dos julgadores. 

Assim, em linhas gerais, as exigências editalícias devem valer para todos os 

licitantes, indistintamente. 

Nas palavras do jurista Marçal Justen Filho: 

"Assim, o ato convocatório viola o princípio da isonomia 

quando: 

estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação; 

prevê exigência desnecessária e que não envolve vantagem para a 

Administração; 

impõe requisitos desproporcionados com necessidade da futura 

contratação; 

adota discriminação ofensiva dos valores constitucionais ou legais; 

deixa de exigir documentos a uns licitantes, e exige para 

outros." (grifo nosso). 

Desta forma, como será demonstrado a seguir, verifica-se que, diante da omissão, 

por parte da requerida, da apresentação de documentação exigida, entende-se que 

a sua habilitacão viola diretamente tais Drincípios norteadores do processo 

li cita tó rio. 

IV. DO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ITEM 4.2.2.3.1, c) e 

4.2.2.3.2, a) 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras 

condições de participação, em seus itens4.2.2.3.1, alínea c), e 4.2.2.3.2, alínea 

a),o que segue: 

4.2.2.3.1, alínea c) 
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Atestado Técnico OPER.ACIONAL, acompanhados(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ôes) de Acervo Técnico 
- CAT, devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

ou entidade equivalente com jurisdição sobre o domicílio da sede do 

licitante, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria 

licitante, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para 

empresas privadas, obras/serviços de características técnicas 

similares as do objeto da presente licitação, por item: 

DESCRIÇÃO DOS UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE 
SERVIÇOS 

PLANILHA EXIGIDA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE M2  3.291,28 1.645,64 
EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE PROJETOS M2 3.291,28 1.645,64 
COMPLEMENTARES DE 

EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE TR 70,00 35,00 
CLI MATIZAÇÃO 

FORNECIMENTO E M3 196,80 98,40 
MONTAGEM DE ESTRUTURA 

RETICULADA EM CONCRETO 

PRÉ MOLDADO, COMPOSTA 

POR VIGAS E PILARES EM 

OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 

AÇO CA - 5006,3 A KG 273.232,18 136.616,09 
12,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES 
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4.2.2.3.2, alínea a) 

Comprovaçãoatravés de Atestado de Capacidade Técnica 

PROFISSIONAL emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado de aptidão para desempenho de atividade pertinênte e 

compatível em características com o objeto da licitação para a qual a 

licitante oferta lance, devendo conter as seguintes informações: 

Nome da contratante e natureza do contrato (fornecimento, serviços 

executados); Prazo do Contrato ou do Fornecimento; Nome, cargo e 

telefone do responsável pela assinatura do atestado; Sendo o objeto; 

DESCRIÇÃO DOS UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE 
SERVIÇOS PLANILHA EXIGIDA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE M2  3.291,28 1.645,64 
EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE PROJETOS M2  3.291,28 1.645,64 
COMPLEMENTARES DE 

EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE TR 70,00 35,00 
CLIMATIZAÇÃO 

FORNECIMENTO E M3 196,80 98,40 
MONTAGEM DE ESTRUTURA 

RETICULADA EM CONCRETO 

PRÉ MOLDADO, COMPOSTA 

POR VIGAS E PILARES EM 

OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 

AÇO CA -5006,3 A KG 273.232,18 136.616,09 
12,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES 
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Neste ínterim, compete destacar que não houve a devida comprovação da 

qualificação técnica por parte da requerida, que deixou de apresentar atestado que 

comprove a realização dos serviços: 

• EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE EDIFICAÇÕES 

• EXECUÇÃO DE OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO 

• FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA RETICULADA EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, COMPOSTA POR VIGAS E PILARES EM OBRAS DE 

EDIFICAÇÕES 

A licitante AG SERVICE ENGENHARIA LTDA, de fato, apresentou uma série de 

CATs. No entanto tais documentos não são hábeis para comprovar a qualificação 

técnica pleiteada no instrumento convocatório, conforme demonstrado a seguir: 

01) FORNECIMENTO E A MONTAGEM DE ESTRUTURA RETICULADA EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPOSTA POR VIGAS E PILARES EM 

OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

ATESTAÇÃO OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

A CAT 153225/2020 foi utilizada na tentativa de comprovar o "fornecimento e a 

montagem de estrutura reticulada em concreto pré-moldado, composta por vigas e 

pilares em obras de edificacões" por parte da empresa e do profissional indicado. 

Contudo, compulsando o referido documento, conclui-se que: 

no item que se refere à ponte sobre o Rio Espinharas, subitem 3.1.4.9 

(página 1.447), refere-se a OBRA DE ARTE e não a OBRA DE EDIFICACÕES, 

conforme solicitado no instrumento convocatório. 

Ademais disso, refere-se exclusivamente a fornecimento e montagem 

deVIGAS, sem atender ao fornecimento e a montagem de PILARES (também 

solicitado no edital). 

O edital solicita a comprovação de 98,40m3, o que não é possível aferir na 

CAT apresentada, por mencionar apenas a quantidade (35 unidades). 

02) EXECUÇÃO DE OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO 

ATESTAÇÃO OPERACIONAL 
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As CATs 487092, 7311/2018 e NET000001387 foram utilizadas na tentativa de 

comprovar a "execução de obras de climatização" por parte da empresa. Contudo, 

compulsando os referidos documentos, conclui-se que: 

A CAT 487092 trata-se de CAT operacional, contudo, não serve a este 

processo licitatório, pois, somente compreende a execução de obras de 

climatização de 12,5 TR, não atendendo isoladamente aos 35 TR exigidos no 

edital. Como é vedado o somatório de atestados, ela deve ser 

desconsiderado deste procedimento licitatório. 

A CAT 7311/2018 não pode ser aproveitada neste procedimento licitatório, 

haja vista que não tem como aferir qual a empresa executou os serviços 

executados. Observe-se que nem na CAT e nem no Atestado constou o CNPJ 

da empresa, mas, tão somente, o nome. Como pode existir inúmeras 

empresas com o mesmo nome e com CNPJs distintos, não demonstrou a 

licitante ser executora dos serviços atestados, devendo, portanto, ser 

desprezada a sua aferição. 

A CAT NET000001387 também não pode ser aproveitada neste 

procedimento licitatório, haja vista que não tem como aferir qual a empresa 

executou os serviços executados. Observe-se que nem na CAT e nem no 

Atestado constou o CNPJ da empresa, mas, tão somente, o nome. Como 

pode existir inúmeras empresas com o mesmo nome e com CNPJs distintos, 

não demonstrou a licitante ser executora dos serviços atestados, devendo, 

portanto, ser desprezada a sua aferição. 

ATESTAÇÃO PROFISSIONAL 

A CAT 23205/2019 foi utilizada na tentativa de comprovar a "execução de obras de 

climatização" por parte do profisisonal. Contudo, compulsando os referidos 

documentos, conclui-se que: 

a) A CAT 23205/2019 do profissional William Miranda Feitosa não pode ser 

aproveitada neste processo licitatório, tendo em vista que a declaração do 

profissional autorizando a sua participação, constante da página 1471 do 

procedimento licitatório, está em cópia simples, não sendo assinada nem por 

certificado digital nem a cópia estando autenticada (item 4.1.5.1 do edital). 
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03) EXECUÇÃO DE PRO3ETOS COMPLEMENTARES DE EDIFICAÇÕES 

ATESTAÇÃO OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

AsCATs 495259/2018, 7311/2018 e 16197/2018 foram utilizadas na tentativa de 

comprovar a "execução de projetos complementares de edificações". Contudo, 

compulsando os referidos documentos, conclui-se que: 

AsCATs apresentadas não possuem o condão de atestar a comprovação da 

confecção de todos os projetos complementares exigidos na planilha 

licitatória, não podendo ser aproveitados como qualificação nem da empresa 

e nem do profissional. 

A CAT 495259/2018 é uma CAT complementar e não se refere à execução 

de nenhum projeto. 

A CAT 7311/2018 não pode ser aproveitada neste procedimento licitatório, 

haja vista que não tem como aferir qual a empresa executou os serviços 

executados. Observe-se que nem na CAT e nem no Atestado constou o CNPJ 

da empresa, mas, tão somente, o nome; Como pode existir inúmeras 

empresas com o mesmo nome e com CNPJ5 distintos, não demonstrou a 

licitante ser executora dos serviços atestados, devendo, portanto, ser 

desprezada a sua aferição. 

A CAT 7311/2018não se refere à execução de projeto exigido para a obra 

licitada, como, por exemplo, o projeto de ar condicionado. 

A CAT 16197/2018nã0 pode ser aproveitada neste procedimento licitatório, 

haja vista que não tem como aferir qual a empresa executou os serviços 

executados. Observe-se que nem na CAT e nem no Atestado constou o CNPJ 

da empresa, mas, tão somente, o nome. Como pode existir inúmeras 

empresas com o mesmo nome e com CNPJs distintos, não demonstrou a 

licitante ser executora dos serviços atestados, devendo, portanto, ser 

desprezada a sua aferição. 

A CAT 16197/2018 é uma CAT complementar e não se refere à execução de 

nenhum projeto. 

Temos, assim, que o artigo 30 da Lei n0  8.666/93 arrola taxativamente os 

documentos que devem ser exigidos aos licitantes, a título de qualificação técnica. 

Dentre eles, existem os atestados de capacidade técnica, os quais tem,r.fOrTtJ 

finalidade, essencialmente, comprovar que a empresa licitante já exe4uti\J 

anteriormente, o objeto licitado. Tal documentação é responsável por gerar 
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sepuranca à Administracão, DOiS evita contratações frustradas e aastos 

desnecessários. 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhrafirma que a "Administração Pública, ao 

avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos 

conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o 

contrato administrativo." 

Por essa razão, os tribunais têm solidificado o entendimento de que a qualificação 

técnica deverá seguir estritamente o quanto determinado no Edital, à luz da Lei de 

Licitações .666/93, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 

ELETRÔNICO. PROVA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. 

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA LICITANTE. A habilitação de eventual empresa 

licitante fica condicionada ao preenchimento dos requisitos 

previstos no edital, em atendimento a um dos princípios 

básicos do procedimento licitatório - o da vinculação ao edital. 

Hipótese em que a empresa agravada descumpriu o item do 

edital referente à prova da capacitação técnica, não sendo os 

atestados hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão 

em questão constitui apenas uma das formas das empresas 

demonstrarem sua capacidade técnica, encontrando-se, inclusive, 

pautada no princípio da razoabilidade, já que estritamente ligada ao 

objeto do certame. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, N° 7006É009516, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 

26-08-2015)(9rifo nosso) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO E 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO TOMADA DE 

PREÇOS. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO. 

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PARA 

ABERTURA DO ENVELOPE DE PREÇO DA DEMANDANTE. 

DESCABIMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONST9k 

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA  AftTS\JO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INÍCIO DA OBRA JÁ AUTÍZADO. 
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AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA 

LIMINAR. A empresaque pretende participar de processo de licitação 

tem de demonstrar sua qualificação técnica, porque a regra constante 

no art. 30, § 10, da Lei n° 8666/93, deve ser interpretada 

conjuntamente com 'os incisos 1 e II do mesmo artigo, sem ocorrer 

qualquer ilegalidade na exigência de tal prova. A ausência de 

demonstração da capacitação técnica- operacional da empresa para 

construção do centro cultural turístico no Município de Teutânia, não 

servindo a apresentação de dois atestados técnicos, que mesmo 

somados a área construída fica aquém do objeto da licitação, 

tratando-se de contrato em andamento, cujo início já foi autorizado, 

restando impedida a concessão da tutela antecipada para determinar 

a suspensão do certame, para possibilitar a abertura do envelope de 

preços da demandante, uma vez que ausentes os requisitos legais 

para o deferimento do pedido. Deve ser considerado que a 

exigência de capacitação técnica visa assegurar ao licitador 

que a empresa que venceu a licitação tenha condições 

técnicas de cumprir o contrato de acordo com objeto e no 

prazo sinalado, sob pena de óbvios reflexos e graves prejuízos 

ao erário, que devem ser considerados, sopesando-se o valor 

a menor orçado pela licitante vencedora e o risco da 

contratação inadequada. Precedentes do TJRGS. Ademais, os 

pedidos de suspensão e abertura de envelope restam prejudicados, 

uma vez ultrapassada a fase de habilitação, já tendo sido firmado 

contrato com a empresa vencedora antes mesmo do ajuizamento da 

ação pela agravada. Agravo de instrumento provido 

liminarmente.(Agravo de Instrumento, NO 70056654346, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 25-09-2013)(grifo nosso) 

ia Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2013) 

O cumprimento do solicitado no Edital deve ser condição sinequa non para a 

habilitação da licitante. É neste sentido também o entendimento dos nossos 

tribunais, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. APAI O 

PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASS4GE'ÍRS. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXPERIÊNCIA PRÉVIA. SUBCONESSÃO. 
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AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO. DESCUMPRIMENTO 

DE REGRA DO EDItAL. INABILITAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1 A exigência editalícia consubstanciada na homologação, 

pelo Poder Público concedente, de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado 

prestadora de serviço público, referente à demonstração de 

experiência na prestação de serviço público de transporte coletivo 

de passageiros realizada em regime de subconcessão coaduna-se 

com a ordem jurídica vigente, não configurando exigência 

meramente formal ou desnecessária, mas imprescindível à 

verificação da efetiva prestação do serviço público de transporte 

coletivo por meio de subconcessão e também da observância da 

subconcessão às normas legais pertinentes. 2 Descumprido 

requisito editalício de qualificação técnica, a inabilitação do 

licitante é medida impositiva, configurando, por conseguinte, 

a preclusão do direito de participação nas fases 

subsequentes do certame, nos termos do art. 41, § 40, da Lei 

n° 8.666/93. Apelação Cível desprovida(T)-DF - APC: 

20120111995429, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 9 Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 30/05/2016) 

Frente às falhas na apresentação da documentação da mencionada licitante, 

convém afirmar que a habilitação das referidas empresas representa uma afronta 

direta aos princípios norteadores do procedimento licitatório, em especial os 

princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Motivo que deve 

culminar pela imediata inabilitação da empresa, ora recorrida. 

V. DA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE VINCIJLAÇÃO DA EQUIPE 

TÉCNICA 

A empresa AG SERVICE ENGENHARIA LTDA tentou comprovar a vinculação 

futura do engenheiro mecânico William Miranda Feitosa através de Termo de 

Compromisso Futuro de vinculação à equipe técnica do CREA, contudo, conforme se 

infere do documento juntado à folha 1.471, o mesmo não tem o condão de produz7 

efeitos legais, pois, descumpre a formalidade exigida no item 4.1.5.1fcf\1d it1. 

Assim, desconsiderando O documento, nos termos do edital, a lickta? nãc 

conseguiu comprovar possuir em seu quadro técnico profissional habilitad: 
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4.1.5.1 Os documentos serão apresentados em original, oor 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

comoetente ou por servidor Membro da Comissão 

Permanente de Licitacão, 02 (dois dias antes da abertura do 

• certame) . ou ãinda publicado em órgão da imprensa 

oficial. 

VI. DO PEDIDO 

Conforme demonstrado, incabível, data maximavenia, a habilitação da empresa 

suso mencionada, tendo em vista qué não juntou aos autos do processo licitatório 

os atestados comprovatórios dos sntiços  exigidos no instrumento convocatório e 

nem conseguiu comprovar equipe técnica mínima, pois, seu profissional engenheiro 

mecânico possui vínculo precário (documento sem qualquer autenticidade), 

devendo, assim, ser efetivamente a empresa AG SERVICE ENGENHARIA LTDA 

julgada e considerada inabilitada do certame em apreço. 

Isto posto, diante do evidente descumprimento de condição editalícia, REQUER 

aTOTAL PROCEDÊNCIA do presente recurso, para fins de rever a decisão de 

habilitação das supramencionadas licitantes. 

Não alterando a decisão, requer, o imediato encaminhamento à Autoridade 

Superior, em conformidade com o § 41, do art. 109, da Lei n° 8666/93, 

observando-se ainda o disposto no § 30  do mesmo artigo. 

Termos em que, 

Aguarda deferimento. 

Barreiras! BA,28 de agosto de 2020. 

11 ( If/f/AdJ: 

Ç.  Jos$ Mercês de Oliveira Netó 
CPF 01.434.235-62 - Credenciado 
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