
 

  

 
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO DA COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ. 
 
 
 Ref.: Pregão nº 05/2021 
 
Processo Administrativo nº 007/2021 
 
 
    CONSÓRCIO SANEVIAS – VIENA, já qualificado nos autos do procedimento 
em epígrafe, vem, tempestivamente, em atenção ao disposto no item 8.1 do Edital, 
em minuta única, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso interposto pela 
recorrente SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. - EPP, nos termos de fato e de 
direito que seguem: 
 
 

1. DOS FATOS E DAS CONTRARRAZÕES. 
 

Conforme consta do documento “Ata de Realização do Pregão Presencial”, datado 
de 16.06.2021, a equipe técnica da Contratante detectou que a empresa SANTIAGO 
não cumpriu o Item 6.1.2.5. Do Edital e a Resolução nº 32/1988 do CONFEA, pois 
seus atestados não vinculavam Engenheiro Mecânico e as CATs dos engenheiros 
civis demonstram apenas meras “obras civis”, enquanto deveria ter comprovado 
experiência em projeto de “gasoduto” e ter em seus quadros outros profissionais 
habilitados (como, por exemplo: Eng. Mecânico) diante do objeto ora contratado e 
diante do que dispõe a citada Resolução do CONFEA. 

 
Os itens 4.4.5, 6.1.2.5, 6.3 do Edital estabelecem: 
 
4.4.5 Projeto de proteção catódica. Sendo que: Caberá à CONTRATADA a elaboração 
do projeto do Sistema de Proteção Catódica por Corrente Impressa que deverá ser 
implantado para proteção da tubulação do trecho do gasoduto. 
 
6.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
6.1.2.5. Comprovação da Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços similares 
ao objeto desta licitação; 
 
6. DA HABILITAÇÃO. 
 
6.3. Os licitantes que não atenderem as condições a seguir descritas (habilitação jurídica, 
qualificação econômico-financeira e/ou técnica e declaração relativa à Legislação do 
Menor) não serão habilitados. 
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A recorrente não atende os itens acima elencados do Edital e, portanto, 

devidamente inabilitadas pela CPL da Contratante. 
 

A Resolução nº 32/1988 do CONFEA, publicada desde 17 de fevereiro de 1989, 
que estabelece atribuições em projetos, execução e manutenção de Central de Gás, 
estabelece (Itens 1.2 e 2.2): 

 
1 - As "Centrais de Gás", para fins de atribuições profissionais das atividades de projeto, 
execução e manutenção, serão consideradas pelo Sistema CONFEA/CREAs em três tipos, a 
saber: 
 
1.2. "Centrais de Gás" de distribuição em redes urbanas subterrâneas; 
 
2.2 - Os Engenheiros Mecânicos, os Engenheiros Químicos, os Engenheiros 

Industriais das Modalidades Mecânica e Química para os constantes dos itens 
1.1, 1.2 e 1.3 supra; 

 
 
O Projeto necessário para alcançar o objeto ora licitado (conforme previsto no Item 

4.4.5 do Edital), exige o cumprimento de tais itens da Resolução do CONFEA, 
legislação esta obrigatoriamente aplicável ao caso, nos termos do Item 6.1.2.5 do 
Edital. 

 
Cumpre registrar que além de não ter demonstrado experiência em projeto de 

“Gasoduto - de distribuição em redes urbanas subterrâneas”, também não 
apresentou o profissional habilitado (Engenheiro Mecânico) em seus documentos. A 
recorrente deixou também de sanar nesta oportunidade recursal, permanecendo em 
descumprimento das exigências de qualificação técnica necessárias para prestar o 
serviço almejado pela Contratante. 
 

De outro lado, a recorrida apresentou a proposta mais vantajosa, aliado ao fato de 
ter cumprido rigorosamente os termos do edital, apresentando os devidos 
documentos que comprovam ser a mais qualificada para prestar o serviço, atendendo 
as exigências especificadas no Edital e no regramento aplicável correlato ao objeto 
licitado. 

 
O ora recorrido, CONSÓRCIO SANEVIAS – VIENA, desde da apresentação 

originária dos documentos de habilitação e qualificação necessariamente exigidos, 
demonstrou atender à risca os termos do Edital, da Legislação aplicável e as próprias 
exigências da citada Resolução do CONFEA, pois comprovou ter tido a experiência 
técnica de prestar o serviço de “1.2 - "Centrais de Gás" de distribuição em redes 
urbanas subterrâneas”, por profissional habilitado de Engenharia Mecânica (2.2). 
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Enquanto a recorrente SANTIAGO não comprova nem em seus Atestados, nem 
em CATs dos profissionais apresentados, a qualificação para prestar o serviço 
conforme disposto nos Itens 1.2 /2.2, respectivamente, da Resolução nº 32/1988 em 
comento. A recorrente apenas demonstra obras civis e em seus quadros somente 
Engenheiros Civis, quando deveria comprovar expertise em “gasoduto” e também 
ter em seus quadros Engenheiro Mecânico. Por isso, acertada a decisão da CPL pela 
desqualificação e inabilitação da ora recorrente. 
 
    Desse modo, a recorrente não atendeu as exigências expressas no edital, como 
devidamente detectado pela CPL e foram devidamente desclassificadas e, agora, em 
sede recursal demonstram mero inconformismo com a acertada decisão da CPL e 
continuam ser sanar a falha (ausência de demonstração de experiência no serviço de: 
Centrais de Gás" de distribuição em redes urbanas subterrâneas, bem como por 
ausência de demonstração de ter em seus quadros o profissional habilitado – 
Engenheiro Mecânico).  
 
 
3 DO DIREITO 
 

Em suma, a empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. – EPP, ora recorrente, 
não atendeu aos Itens 4.4.5 e 6.1.2.5 do Edital ao disposto na Resolução nº 32/1988 
do CONFEA. 

 
Ainda, deve-se atentar ao disposto nos Itens 3.1; 3.8, “I”; 6.3 do Edital, acima 

transcritos no tópico dos fatos e das contrarrazões.  
 
    Assim, acertada a decisão da CPL ora atacada, por mero inconformismo da 
recorrente. 
 
    A CPL atendeu devidamente os termos do edital, atenta ao princípio da legalidade, 
da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência. 
 

Nos exatos termos do Edital, o Consórcio ora recorrido foi o único que logrou 
êxito, atento às regras do edital, bem como demonstrou devidamente a necessária 
qualificação técnica. 
 
    Ainda nessa linha, cumpre destacar o disposto na Lei 8.666/93 (art. 3º): 
 

Art. 3o  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.  

 
 

3



 

  

A Lei nº 10.520/02 (Pregão) estabelece (art. 3º, I): 

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto 
do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento. 

 
    A ora recorrente não cumpriu a Resolução do CONFEA necessariamente 
conhecida e publicada, os termos do Edital e a Lei de Licitações, de modo que 
totalmente legal e acertada a decisão da CPL, pois fundamentada em tais normas, 
observando o princípio da legalidade. 
 
    Cumpre colacionar a apreciação da comissão de licitação julgadora, conforme 
consta da ata da “análise de documentos” pela equipe técnica da Contratante, em 
16/06/2021: 

 
Nitidamente, a recorrente desconhece a legislação aplicável, o que só reforça que 

não cumpriu com o disposto no Edital ao não comprovar a devida qualificação 
técnica para alcançar com eficiência o objeto ora licitado. 
     

Ou seja, essa competente Administração Pública, julgou objetivamente, atenta aos 
termos do Edital, observando, ainda, os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da eficiência. 
 
    Nessa linha, estabelece a própria Constituição Federal de 1988: 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
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    A jurisprudência pátria é no seguinte sentido: 
 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada (art. 
41 da Lei nº 8.666/1993). 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 pela Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos (art. 44 da Lei nº 8.666/1993). O 
julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação 
ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de 
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle (art. 45 da 
Lei nº 8.666/1993) 

(TCU 00863420091, Relator: VALMIR CAMPELO, Data de Julgamento: 
07/10/2009) 

    No certame licitatório, necessariamente, devem ser observadas as propostas com as 
devidas especificações técnicas, nos termos das exigências expressas do edital, para 
demonstrar a devida exequibilidade, não basta simplesmente lançar proposta 
“baixa” sem comprovar a exequibilidade e a atenção aos termos do edital, em tudo 
observados os princípios que regem a presente relação de direito administrativo (ex: 
vinculação ao instrumento convocatório, eficiência, etc.). 
 
    Ainda, na oportunidade do recurso, a ora recorrente SANTIAGO continuou sem 
apresentar o documento obrigatório exigido para demonstrar experiência no projeto 
de “gasoduto” (nos termos do Item 4.4.5 do Edital) e que detém qualificação técnica 
para prestar o serviço listado no Item 1.2, por profissional que consta do Item 2.2, 
ambos da Resolução nº 32/1988 do CONFEA. 

    Portanto, nos exatos termos do Edital, o ora recorrido Consórcio SANEVIAS - 
VIENA foi o que logrou êxito, atento às regras do edital, bem como apresentou a 
proposta mais vantajosa e exequível, seguindo as exigências legais do edital, com os 
devidos esclarecimentos e apresentando os documentos de qualificação técnica 
pertinentes, tanto do Consórcio, quanto dos profissionais. 
 
    A recorrente demonstra mero inconformismo, além de restar devidamente 
configura a inobservância aos exatos termos do instrumento convocatório e a 
Resolução nº 32/1988 do CONFEA correlata, oficialmente publicada desde 17 de 
fevereiro de 1989, pelo que a recorrente não pode alegar desconhecimento. 
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4 DOS PEDIDOS: 

    Reforça-se: a decisão da CPL é acertada, pois atenta aos exatos e expressos termos 
do Edital (Itens 4.4.5, 6.1.2.5, 6.3 e 6.1.2.5), aos dispositivos legais da Lei de Licitações 
e do Pregão, bem como aos princípios da legalidade, do julgamento objetivo, da 
vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e ao estabelecido na própria 
Constituição Federal (art 37). 
     
    Por todo o exposto, requer a manutenção da decisão acertada da CPL e seja 
julgado totalmente IMPROCEDENTE o recurso da empresa SANTIAGO 
ENGENHARIA LTDA. - EPP, pois desprovido de fundamento, demonstrado mero 
inconformismo. 
    
    Nesses termos, pede deferimento. 
     
    Belém, 23 de junho de 2021. 
   

 
 
 
 
 

CONSÓRCIO SANEVIAS-VIENA 
Sergio Xavier de Camargo 

Eng.º Civil CREA-SP 56.826D 
Representante Legal do Consórcio 
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