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Despacho Quanto ao Recurso Tomada de Preços 06-2021 

 

I – RELATÓRIO 

O Município de Manfrinópolis promoveu licitação na modalidade Tomada de Preços 06-

2021 processo administrativo nº 238/2021, cujo objeto é a “Contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos 

trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos”. 

Ao termino da fase de Habilitação a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 14.056.615/0001-44, manifestou 
intenção de recurso em face: 

I: que a proponente B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, não apresentou 
atestado de visita técnica, apresentando termo de renúncia a da mesma. 

II: O atestado de capacidade técnica da proponente B & B CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA sendo que o mesmo foi concedido pela própria proponente para o 
engenheiro indicado como responsável técnico. 

II Das alegações 

DAS RAZÕES DO RECURSO 

a. BREVE RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO – DA ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS 
DO EDITAL Nº TOMADA DE PREÇOS 06-2021 – NÃO CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

Trata-se de Tomada de Preços, desta forma a Fase de habilitação das proponentes se dá na 
fase inicial do certame onde a proponente PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME 
manifesta intenção recusar quanto a habilitação da proponente B & B CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA conforme supracitado, senão vejamos: 

Que os acervos apresentados pela recorrida o primeiro não satisfaz a quantidade mínima 
exigida em edital e o segundo não pode ser considerado para a presente licitação, nem tão 
pouco para qualquer ato legal perante a municipalidade, vez que como pode ser observado a 
Empresa em questão gerou para si mesma, e para seu responsável técnico “Acervo Técnico”. 

Como é sabido, não se pode a uma empresa emitir Acervo Técnico para si mesma, vez a 
legislação de CREA (órgão competente para emissão de acervo técnico em questão) e claro ao 
legislar sobre a questão (relatado e, peça recursal). 

Também observa-se que o atestado em questão fora assinado pelo representante legal da 
mesma e não por Engenheiro Civil ou outro título admitido pelo CREA para declaração de 
Responsabilidade Técnica. 

Ainda na Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 417/2020, a contratante declara o valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o acervo em questão, porém, uma informação contida 
nessa merece análise. (relatado em peça recursal). Na ART inicial foi declarado o valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) aberta em maio de 2019 que veio a ser substituída na 
sequencia ambas pelo Sr Lindomar Lucas Stankievicz. 

Pois bem como elencado vemos que a empresa contratante é a mesma contratada, e a 
contratada em tese iria receber da contratante o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
que posteriormente transformou-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ainda a recorrente discorre em suas razões que a proponente B & B CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, não apresentou atestado de visita técnica, apresentando termo de 
renúncia a da mesma. 
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III - DOS PEDIDOS FINAIS 

Por todo exposto, requer-se que este recurso administrativo seja recebido, julgado e provido 
para inabilitação a empresa B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como 
seja aberto demanda junto ao CREA para averiguações das inconsistências existentes no 
Certidão de Acervo Técnico com Atestado 4417/2020. 

IV – DAS CONTRARRAZÕES 

Em analise verificou-se que a recorrida não apresentou suas contrarrazões decaindo-se 

quaisquer direitos a interpelações futuras. 

V - FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, a Comissão Permanente de Licitação reconhece a tempestividade 

uma vez que a recorrente manifestou intenção recursal dentro do prazo estipulado pelo edital 

sendo lhe concedido prazo para apresentação de suas razões, bem como fora intimada a 

recorrida a apresenta suas contrarrazões que somente foi o prazo atendido pela recorrente. 

Neste momento cabe salientar que a Administração Pública tem por prerrogativa a 

aquisição de bens e serviços que melhor atendam às suas necessidades e que seja mais 

vantajosa. 

A necessidade da Administração Pública não tem que se moldar as condições do 

mercado, e sim o mercado que deve trabalhar de forma que atenda às necessidades da 

Administração para que o interesse público seja alcançado, articulando-se da melhor maneira 

possível com seus fornecedores e parceiros dentro das regras de mercado, questão esta, que 

a administração pública é totalmente isenta. 

É de inteira responsabilidade das proponentes ler o ato convocatório na integra afim de 

atender todas suas exigências uma vez que todas as cláusulas editalícias são vinculadas uma 

a outra bem como se complementam. 

Quanto as alegações da recorrente quanto a apresentação de atestado de visita técnica foi 
tese já superada no ato da sessão de abertura do certame conforme consta em ata senão 
vejamos: 
Esclareceu a comissão que tal documento pode ser suprido pelo termo de dispensa, 
ainda consta nas indicações da pasta técnica “grifo nosso”: 
Embora a visita técnica seja optativa, podendo a empresa optar por apresentar apenas 
termo de renúncia a mesma, recomenda-se de forma incisiva que todas as empresas 
interessadas PARTICIPEM da vistoria técnica prévia. 

Quanto as demais alegações referentes a Atestados e Acervos Técnicos decide a 

Comissão Permanente de Licitações por convocar o profissional de Engenharia da 

Municipalidade Sr Daniel Luz dos Reis para auxiliar e abrir demanda junto ao CREA para 

instrução do processo. 

VI - DECISÃO 

 Diante dos fatos Comissão Permanente de Licitações por convocar o profissional de 
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Engenharia da Municipalidade Sr Daniel Luz dos Reis para auxiliar e abrir demanda junto ao 

CREA para instrução do processo.  

Permanece o processo parado no estado em que se encontra até que sejam feitas as 

devidas diligencias a fim de esclarecer e instruir a decisão desta Comissão. 

Manfrinópolis, 27 de Dezembro de 2021. 

 

Jozinei Dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

Susana Francisconi 
Membro da Comissão de Licitação 

 

Isabel Carolina Mochnacz 
Membro da Comissão de Licitação 
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