
 

  

 
ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO PREGÃO Nº 05/2021, DA COMPANHIA 
DE GÁS DO PARÁ. 
 
 
 Ref.: PREGÃO Nº 05/2021 
 
 
    CONSÓRCIO SANEVIAS – VIENA, já qualificado nos autos do procedimento 
em epígrafe, vem, tempestivamente, em atenção ao disposto no item 8.1 do edital, 
considerando o resultado de julgamento da sessão de 16.06.2021, interpor RECURSO 
em face da decisão proferida em tal sessão que a inabilitou, nos termos de fato e de 
direito que seguem: 
 

1. DOS FATOS 
 

Em sessão ocorrida em 16.06.2021, a CPL declarou o Consórcio SANEVIAS – 
VIENA inabilitado para prosseguir no certame diante da seguinte justificativa: 
 

“Os Atestados de Capacidade Técnica não atendem plenamente o objeto com o qual se 
pretende contratar, onde deveria ser devidamente assinado por responsável técnico 
específico da área de engenharia mecânica, mecânica industrial ou química industrial, por 
trata-se de objeto muito específico, no qual engenheiro civil não teria tais atribuições, 
conforme Resolução nº 32/1988 – CONFEA”.  

 
A justificativa da CPL para inabilitar o Consórcio SANEVIAS – VIENA não 

merece prosperar, conforme será demonstrando abaixo. A decisão que inabilitou a 
recorrente sob tal justificativa não encontra guarida nem na Lei, nem na Resolução 
referida do CONFEA e sequer no próprio Edital. 

 
Primeiramente, cumpre esclarecer que o recorrente cumpre sim à risca os termos 

do Edital, da Lei e da referida Resolução nº 32/1988 do CONFEA, conforme será 
demonstrado no tópico do direito abaixo. 

 
Ainda, os termos “plenamente” e “muito” utilizados são abertos e genéricos, com 

alta carga de subjetividade e sem previsão no Edital, o que viola frontalmente o 
princípio do julgamento objetivo inerente a qualquer licitação. 

 
Eis a síntese dos fatos. 

 
2. DO DIREITO. DAS RAZÕES RECURSAIS. 

 
O Consórcio SANEVIAS – VIENA, ora recorrente, apresentou para comprovação 

da capacidade técnica- operacional e profissional, conforme itens 6.1.2.1 e 6.1.2.5 do 
Edital, o Atestado de Capacidade Técnica da Companhia de Gás de Minas Gerais – 
GASMIG com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico Nº 1420140005930 do 
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profissional Eng. Civil Geraldo dos Santos Saramago (pág. 149) da documentação 
de habilitação, demonstrando a devida qualificação técnica para alcançar o objeto 
contratado. 
 

A Certidão de Acervo Técnico Nº 1420140005930, do profissional Eng. Civil 
Geraldo dos Santos Saramago, contempla sim o projeto de Gasoduto (pág. 151), 
demonstrando a devida qualificação técnica para alcançar o objeto contratado. 
 

Reforçando ainda mais a qualificação técnica do recorrente, nesta oportunidade, 
apresenta-se, também, a CAT Nº 1420140005935 do Engenheiro Mecânico (André 
Bueno Sampaio), ora anexa, que é do quadro da empresa VIENA consorciada, 
conforme demonstram os documentos anexos. Cumpre esclarecer que tal CAT é 
referente ao Atestado que foi apresentado na página 146 da habilitação do 
consórcio.  
 

Assim, o Consórcio SANEVIAS – VIENA atende os termos do Edital, pois 
demonstra a devida qualificação técnica para alcançar o objeto licitado, bem como 
atende plenamente as disposições da referida Resolução nº 32/1988 do CONFEA. 
 

Corroborando ao entendimento de que a decisão da CPL que inabilitou a ora 
recorrente foi açodada, cumpre trazer à baila o que dispõe o Edital e Lei de 
Licitações: 
 

O Edital prevê: 
 

6.1.2.1. O licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica 
que comprove a aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos ao objeto desta licitação, emitido(s) em nome do 
licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo constar no 
Atestado o nome completo do signatário e o número do CNPJ. 
 
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; 

 
O Consórcio, ora recorrente, comprova que detém a devida qualificação técnica 

para prestar os serviços, tanto similares ao objeto desta licitação, quanto de modo 
pleno, pois apresentou sim, e reforça nesta oportunidade, a CAT em nome de 
Engenheiro Mecânico. 
 

Frisa-se: a recorrente atende todas as especificações do Termo de Referência. 
Ou seja, a justificativa apresenta pela CPL para inabilitar o recorrente não encontra 

guarida no Edital, de modo que não pode servir para embasar a inabilitação do ora 
recorrente. 
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Ademais, cumpre destacar que o recorrente goza dos privilégios de ME e EPP, o 

que quer dizer que a CPL deve se pautar pela razoabilidade de modo a permitir a 
ampla participação da licitante ora recorrente no certame (conforme Item 7.14 do 
Edital): 
 

7.14. Será assegurado tratamento jurídico diferenciado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2016 
(analisar a Lei). 

 

Ainda, a Lei de Licitações estabelece: 

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.                    (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010)          (Regulamento)            (Regulamento)              (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 
artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;      

§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos 
devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei.              (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
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§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos;                (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.      

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
 
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. 

 
Reforça-se, no presente caso, a decisão de inabilitação da CPL não merece 

prosperar pois o recorrente cumpriu sim os termos do Edital e da Lei, pois 
demonstrou a devida qualificação técnica das empresas consorciadas e de suas 
equipes técnicas que contam tanto com Engenheiros Civis, quanto Engenheiros 
Mecânicos, nos termos da referida Resolução do CONFEA. 
 

Por outro giro, ainda que fosse o caso de eventual não apresentação de algum 
documento complementar, cumpre destacar que havendo alguma falha formal, 
omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há 
um poder-dever por parte da Comissão de Licitação/Pregoeiro em realizar a 
diligência, superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando a 
razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e a proposta 
mais vantajosa para a Administração. 
 

Cumpre destacar que originariamente, já constava na página 146 da habilitação 
do consórcio, o Atestado correlato, no qual constava o profissional habilitado e que 
demonstrava devida qualificação técnica da licitante ora recorrente e de sua equipe 
técnica. Nessa oportunidade, apenas para fins de reforço e diante da decisão da 
CPL, a concorrente junta a CAT do referido profissional Engº Mecânico (Sr. André 
Bueno Sampaio). 
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Ainda, a inclusão posterior de documentos deverá ser admitida desde que seja 
necessária para comprovar a existência de fatos existentes à época da licitação, 
concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não 
documentados nos autos. 

Em outras palavras, não está o §3º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, em sua parte final, 
vedando toda e qualquer possibilidade de juntada posterior de documento. O que 
dali se entende, dentro de uma visão consentânea com o interesse público e com a 
finalidade da contratação, é que não será permitida apenas a juntada de documento 
que comprove a existência de uma situação ou de um fato cuja conclusão ou 
consumação deu-se após a realização da sessão de licitação. Aí sim haveria burla ao 
procedimento e quebra do princípio da isonomia e igualdade de tratamento.  

Assim, caso a diligência promovida pela Comissão de Licitação ou pelo Pregoeiro 
resulte na produção de documento que materialize uma situação já existente ao 

tempo da sessão de apresentação dos envelopes, o que é o caso da CAT do Engº 

Mecânico (Sr. André Bueno Sampaio) datada de 21/10/2014 e ora anexada, não há 
que se falar em ilegalidade ou irregularidade. 

Cumpre, ainda, consignar que o próprio TCU, no Acórdão nº 1.758/2003-Plenário, 
entendeu ser regular, no âmbito de procedimento licitatório, a conduta da autoridade 
que procedeu a juntada posterior de comprovação de regularidade fiscal da licitante 
através de diligência promovida com base no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93. Segundo 
aquela Corte de Contas, tal juntada não configuraria irregularidade, mas praticidade, 
celeridade e otimização do certame. O apego excessivo à letra da lei pode acarretar 
equívocos jurídicos, porquanto que não traduzem seu sentido real.  

A seu turno, em sede do Acórdão nº 2.627/2013-Plenário, o TCU concluiu ser 
indevida a inabilitação de licitante em razão da apresentação de atestado de 
capacidade técnica com data posterior à da abertura do certame, uma vez que tal 
documento tem natureza declaratória - e não constitutiva - de uma condição 
preexistente. Apontou-se por equivocada a decisão do Pregoeiro consistente na 
inabilitação de licitante em razão de “apresentação de atestado de capacidade técnica com 
data posterior à da licitação". 

Em conclusão, é preciso consignar que o Poder Judiciário e as Cortes de Contas se 
inclinam em reconhecer que o procedimento licitatório não deve ser pautado num 
formalismo exacerbado que desvirtue sua finalidade e equipare-o a uma gincana, na 
qual interessa apenas o cumprimento da etapa definida, indiferentemente de sua 
razão de ser. 

A seu turno, no tocante à modalidade pregão, estabelece a Lei nº 10.520/2002 o 
seguinte: 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
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X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação 
regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 
caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira; 

 
Nessa linha, reforça-se: o Consórcio recorrente, além de apresentar menor preço 

que a empresa declarada vencedora, atende à risca as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital. Ainda, o 
recorrente atende plenamente o disposto no inciso XIII do art. 4º da Lei do Pregão 
acima indicado. 

A CPL, quando decide inabilitar a recorrente se utilizando de termos abertos como 
“plenamente” e “muito”, deixa de observar os dispositivos acima indicados que são 
claros ao estabelecer que o julgamento deve se dar com observância de parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade. De tal modo, a CPL também extrapola em sua 
exigência, julgando fora dos termos do Edital e da própria Lei, violando, assim, os 
princípios da legalidade; da vinculação ao instrumento convocatório; do julgamento 
objetivo e da isonomia. 

Ademais, quanto ao emprego dos termos “plenamente” e “muito” adotados pela 
CPL quando da inabilitação da recorrente, cumpre trazer à baila o disposto nos arts. 
44 e 45 da Lei 8.666/93: 

Art. 44.  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 por esta Lei. 

§ 1o  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade 
entre os licitantes. 

Art. 45.  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. 

 
Nessa linha, cumpre registrar que a CPL não julga objetivamente quando se utiliza 

dos termos “PLENAMENTE” e “MUITO”, pois com alta carga de subjetividade. 
Ainda, não consta do Edital a justificativa que embasou a decisão da CPL, ou seja, tal 
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decisão não encontra guarida no Edital e na Lei a ensejar a desclassificação da ora 
recorrente. 

Por fim, imperioso destacar que a proposta do ora recorrente é mais vantajosa 
para a Administração Pública, pois além de demonstrar a devida qualificação técnica 
para prestar plenamente o objeto licitado, o recorrente também lançou proposta com 
menor preço se comparado com a empresa declarada habilitada e vencedora. 

Por todo o exposto, deve a CPL reconsiderar sua decisão equivocada, viabilizando 
a participação e prosseguimento da recorrente no certame, por ser medida de direito, 
inclusive perseguindo a proposta mais vantajosa. 

3. DOS PEDIDOS:

Portanto, o presente recurso deve ser totalmente PROVIDO para reconsiderar a 
decisão da CPL proferida na sessão de 16.06.2021, ou remetido à autoridade 
competente (nos termos do Item 8.4 do Edital), de modo a considerar o Consórcio 
SANEVIAS – VIENA devidamente habilitado para prosseguir no certame, 
considerando que o Consórcio recorrente atendeu à risca os termos do Edital e da 
Lei e que comprovou a devida qualificação técnica para alcançar o objeto 
contratado, juntando sim Atestados de Capacidade Técnica em nome de 
Engenheiros Civis e Mecânicos dos quadros das empresas consorcias. 

    Nesses termos, requer o provimento do presente recurso, por ser medida de direito 
e justiça, observados todos os princípios que regem o direito administrativo e o 
procedimento licitatório. 

ANEXO: 

 Atestado de Capacidade Técnica (Páginas 146 a 148 da documentação de
habilitação);

 Certidão de Registro e Quitação do CREA-MG da Empresa Viena (Páginas 193
a 195 da documentação de habilitação); e

 CAT Nº 1420140005935 (Eng. Mecânico André Bueno Sampaio).

Belém, 21 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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