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ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – GÁS DO PARÁ. 

 

 

 

Ref: Edital do Pregão Presencial 004/2021. 

 Processo Administrativo nº 006/2021.  

 

          

 

A CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CONCREMAT), empresa 

estabelecida na Rua Joaquim Palhares, 40 - Torre Sul 4º e 5º andar, Bairro Estácio, CEP 20260-080 

- Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20, neste ato, por seu representante 

legal, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., com fulcro no disposto na cláusula 8.3, do edital 

em referência, apresentar 

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interpostos pela Licitante SANTIAGO ENGENHARIA LTDA – EPP 

(SANTIAGO ENGENHARIA), interposto contra a decisão que a inabilitou em razão do não 

cumprimento de exigências expressas e objetivos do instrumento convocatório. Assim, a 

CONCREMAT requer o recebimento e o deferimento das contrarrazões de recurso anexas, a fim de 

que o Recurso seja julgado totalmente improcedente. Todavia, caso não seja deferido o 

requerimento ora pleiteado, solicita-se o encaminhamento desta impugnação à autoridade superior, 

onde, espera-se, seja recebida e processada em seus regulares efeitos, pelos motivos de fato e de 

direito adiante expendidos, para que seja mantida a decisão proferida pela inabilitação da douta 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

São Paulo, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A  

JOSÉ DANIEL VANEGAS ARGÜELLO 

Representante Legal 
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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ. 

 

      

 

Ref: Edital do Pregão Presencial 004/2021. 

 Processo Administrativo nº 006/2021.  

 

 

 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

I. Da Tempestividade. 

 

 Antes do enfrentamento do mérito da questão sob exame, cumpre destacar a 

tempestividade da presente Impugnação. Assim, tendo em vista que o prazo de 03 (três) dias úteis 

de que dispõe a CONCREMAT, para apresentar suas contrarrazões ao Recurso interposto pela 

SANTIAGO ENGENHARIA teve início no dia 21.06.2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após 

a interposição do Recurso, o prazo das contrarrazões permanece íntegro até a presente data, de 

modo que não há dúvidas sobre sua tempestividade. 

 

 

II. Da Licitação e do Recurso Impugnado. 

 

A GÁS DO PARÁ promove o processo licitatório em epígrafe, cujo objetivo é a 

seleção de empresa contratação da elaboração de projeto básico de engenharia para a rede de 

distribuição de gás natural no munícipio de Barcarena-PA. Sendo assim, após apresentação das 

propostas e análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Licitação decidiu, 

fundamentadamente, por inabilitar a licitante SANTIAGO ENGENHARIA, em razão de flagrante 

descumprimento de exigência objetiva constantes do edital, já que alguns de seus Atestados de 

Capacidade Técnica apresentados não cumprem com os requisitos estabelecidos. 

 

Inconformada com a decisão de inabilitação a SANTIAGO ENGENHARIA interpôs 

Recurso Administrativo, alegando, em apertada síntese, que a Comissão de Licitação confundiu 

Habilitação por Qualificação e que o edital falhou ao não solicitar a qualificação para os serviços, 
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mas somente a habilitação. Dessa forma, a SANTIAGO ENGENHARIA requer ao final a 

reformada da decisão e sua habilitação no certame. 

 

Todavia, conforme se demonstrará a seguir, a SANTIAGO ENGENHARIA está 

plenamente equivocada na sua interpretação das condições do certame, haja vista que não há 

dúvidas sobre o desatendimento das condições objetivas e necessárias à habilitação, razão ela qual 

a decisão pela inabilitação dessa licitante é irretocável. 

 

II.i.  Da Improcedência do Recurso Administrativo da SANTIAGO ENGENHARIA. 

  

A questão que se coloca recai sobre a exigência presente na cláusula 6.1.2.5 do edital e 

está relacionada ao objeto do certame e ao disposto na Decisão Normativa nº 32 do CONFEA. 

Vejamos: 

• Objeto. 

1.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de 

engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de Barcarena-

PA, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência. 

 

• Exigência de Qualificação Técnica para efeito de Habilitação. 

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; 

 

• Decisão Normativa CONFEA nº 32. 

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:  

1.1 - "Centrais de Gás" de distribuição em edificações;  

1.2 - "Centrais de Gás" de distribuição em redes urbanas subterrâneas;  

1.3 - "Centrais de Gás" de Produção, Transformação, Armazenamento e Distribuição. 

2 - Têm atribuições para exercer as atividades de projeto, execução e manutenção de 

Centrais de Gás, os seguintes profissionais:  
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2.1 - Engenheiros Civis, de Fortificação e Arquitetos para o constante do item 1.1 

supra;  

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;  

2.3 - Os Engenheiros Metalurgistas e Engenheiros Industriais da Modalidade 

Metalurgia para o constante do item 1.3 supra, na área da Metalurgia. 

 

Conforme consta das cláusulas acima, de fácil interpretação e de pleno conhecimento 

dos profissionais que atuam com o tipo de serviço licitado, resta evidenciado que: a comprovação 

da qualificação técnica, para efeito de habilitação, deverá ser realizada mediante a 

apresentação de Certidão de Atestado Técnico (relativos a execução de serviços similares aos 

licitados) em nome de responsável técnico que seja profissional que seja Engenheiro 

Mecânico, Engenheiro Químico, ou Engenheiro Industrial das Modalidades Mecânica e 

Química. 

 

A exigência não poderia ser mais direta e objetiva! 

 

Sendo assim, considerando que a SANTIAGO ENGENHARIA apresentou CAT 

(1852623 e 1687301) de profissionais Engenheiros Civis – Responsáveis Técnicos Ricardo de 

Magalhães Santiago e Ariéli Luisa Couto –, configurou-se o desatendimento da exigência objetiva 

constante do edital, devendo ser aplicada a sanção pertinente. 

 

Considerando que a cláusula 7.10 do edital informa que serão inabilitados os licitantes 

que não atenderem as condições estabelecidas, conclui-se que a decisão pela inabilitação da 

SANTIAGO ENGENHARIA é irretocável. 

 

Vejamos o que determina a cláusula 7.10: 

 

7.10. Aberto o envelope “2 – Documentação para Habilitação”, será procedida à 

análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas 

no ato convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou inabilitação do licitante. O 

Agente de Licitação da GÁS DO PARÁ poderá interromper a reunião para analisar a 

documentação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das 

propostas ficarão sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos pelos 

membros da GÁS DO PARÁ e pelos representantes legais dos licitantes. 
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Dessa forma, não há como ser acatado o requerimento formulado pela SANTIAGO 

ENGENHARIA em seu Recurso Administrativo, sob pena de infração às normas que regem o 

procedimento licitatório e infração às normas estabelecidas pelo Conselho de fiscalização do 

exercício das profissões inseridas no sistema CONFEA/CREA, o que certame teria o potencial de 

acarretar responsabilização aos agentes públicos. 

 

Em resumo, a decisão pela inabilitação da SANTIAGO ENGENHARIA é técnica e 

legalmente correta, devendo ser mantida. 

 

III. Dos fundamentos jurídicos do Certame. 

 

Não é demais destacar que a norma legal pertinente requer que a avaliação e o 

julgamento das propostas devem observar, rigorosamente, os critérios previamente fixados no 

Edital, sendo vedado o desatendimento deste, ou a adoção de forma de apreciação diversa. 

Existindo regra específica no Edital, determinando o critério a ser considerado para análise das 

propostas, o julgamento a ser proferido está vinculado às exigências dispostas, por força dos 

princípios da vinculação ao Edital e do julgamento objetivo, sem a possibilidade do uso de fatores 

diversos daqueles previamente especificados no instrumento de convocação. 

 

No caso em tela é possível verificar que exigência pertinente à habilitação foi 

desrespeitada pela SANTIAGO ENGENHARIA, tendo sido corretamente aplicada a sanção de 

inabilitação. Caso seja acatado o pleito formulado por essa licitante, seria o mesmo que se admitir, 

mediante artimanhas, a criação de condições supervenientes direcionadas ao favorecimento de 

determinada licitante, em total afronta ao princípio da isonomia, burlando-se os limites impostos 

pelo edital e pelo órgão de classe responsável pela fiscalização do exercício dos profissionais 

vinculados à Engenharia. 

 

Assim, caso sejam acatados os pedidos formulados pelas licitantes inabilitadas, não 

serão respeitados os preceitos do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, 

ao permitir novas condições. Percebe-se, assim, que há nítida solicitação de vantagem indevida, o 

que é ilegal. 

 

Assim, para que o certame permaneça saneado, a decisão da Comissão de Licitação 

deve ser mantida, haja vista ter sido realizado com estrito fundamento nos critérios definidos e nas 

regras impostas pelo órgão de classe. Esta é a posição da doutrina a respeito do caso em tela. 

Vejamos: 
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“Em termos amplos, a objetividade significa imparcialidade mais finalidade. O 

julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de posição segundo o ponto de 

vista de uma parte). Mas isso é insuficiente. Além da imparcialidade, o julgamento 

tem de ser formulado à luz do interesse público. O interesse público não autoriza, 

contudo, ignorarem-se as disposições norteadoras do ato convocatório e da Lei.” 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho, 

Editora Dialética, 5ª edição, pág. 413.) 

 

O STJ, ao analisar questão semelhante, manifestou-se pelo devido respeito às 

normas e requisitos presentes no edital. Vejamos trecho do RESP 1178657: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA 

EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de 

cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é 

resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no 

art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das 

normas contidas no edital. (...). Aceitar documentação para suprir determinado 

requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de 

outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

 

As determinações da doutrina e da jurisprudência, acima expostas, são decorrentes 

do que está disposto na Lei, que impede que a Comissão julgue as propostas fora do que foi 

determinado, que sejam aceitos informações e documentos a posteriori.  

 

  Observa-se que, além de a Comissão de Licitação ter decidido em respeito ao que 

consta da lei, do edital e do entendimento da doutrina, também o fez em relação ao entendimento 

da jurisprudência do TCU. Vejamos:  

 

“Não pode a Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada, nos termos do 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, 

conforme o art. 44 da Lei nº 8.666/1993. Julgamento das propostas será objetivo, 

devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade om 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, em 

atendimento ao disposto no art. 45 da Lei nº 8.666/1993.” (grifamos). 

Acórdão 2345/2009. Plenário (Sumário). 
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  Pelo exposto jurisprudência do TCU, o julgamento da proposta deve ser efetivado 

com estrito fundamento nos critérios definidos, descabendo qualquer avaliação subjetiva ou a 

adoção de possibilidade para favorecer determinada licitante. Toda subjetividade já foi exercida 

pela Administração ao formular o Edital, escolhendo os critérios de avaliação dos documentos de 

classificação, devendo o julgamento ser um procedimento de mera aplicação do querer 

administrativo previamente externado. 

 

Por essas razões também não devem ser acatadas as justificativas de que o edital 

foi falho. Caso a SANTIAGO ENGENHARIA entendesse que a condição presente no instrumento 

convocatório possui equívocos, deveria ter apresentado Impugnação no momento oportuno, haja 

vista que essa ação pode ser feita por qualquer cidadão ou pelo licitante, de modo que decairá do 

direito de impugnar supostas falhas ou irregularidades aquele que não o fizer antes da abertura dos 

envelopes, conforme determina a lei. 

 

IV.  Requerimentos 

 

 

 Perante todo o exposto, a se cumprir o quanto está disposto na lei, no 

edital, nas determinações do órgão de classe, nos entendimentos da doutrina especializada e 

jurisprudência, requer-se que as presentes Contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto pela 

SANTIAGO ENGENHARIA seja recebida e julgada procedente, para que seja mantida a decisão 

de inabilitação da Licitante SANTIAGO ENGENHARIA, haja vista o flagrante desatendimento 

das normas expressas e objetivas constantes do edital. 

 

Por fim, requer-se que, caso não sejam aceitos os pedidos acima, esta impugnação 

seja encaminhada à autoridade superior, competente para decisão final, a quem requer-se a 

manutenção da decisão proferida pela Comissão de Licitação, de inabilitação da Licitante 

SANTIAGO ENGENHARIA, por estar em acordo com os preceitos legais. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Paulo, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A  

JOSÉ DANIEL VANEGAS ARGUELLO 

Representante Legal 


