
 
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ 

 

 

 

 

REF.:  EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2021 

  

 

 

 

SANTIAGO ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.207.976/0001-26, 

empresa estabelecida na Rua Ferreira Viana, 587/204, Porto Alegre/RS, vem à 

presença de V. S.a., por seu representante legal signatário interpor, 

TEMPESTIVAMENTE:  

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

contra a r. decisão da Comissão Permanente de Licitação, que em 16/06/2021, 

INABILITOU a empresa recorrente ao certame, de acordo com as razões que 

seguem: 

 

 

 



 
 
 
 
I- CONDIÇÕES INICIAIS 

1. O respeitável julgamento deste RECURSO interposto recai neste 
momento sob responsabilidade da Comissão Especial Permanente de 
Licitações, na qual a empresa IMPETRANTE confia na lisura, na isonomia e 
na imparcialidade praticada na apreciação em questão, na busca do 
julgamento objetivo e da ampliação da disputa, elementos integrante da 
própria validade da licitação, para esta digníssima administração, onde a 
todo o momento demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo do 
cumprimento pleno de todas as exigências editalícias. 

II- DO DIREITO DE PETIÇÃO 

1. Com fulcro no artigo 109, inciso I, e demais dispositivos legais pertinentes 
à matéria, da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, a empresa SANTIAGO 
ENGENHARIA vem exercer seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado no 
artigo 5 0, inciso XXXIV, alínea 'a', da Constituição Federal, requerer a 
reforma da decisão da Comissão Especial Permanente de Licitações que 
inabilitou a Requerente. 

 
III - DOS FATOS 
 

1. Consta na Ata de Realização do Pregão Presencial, datada de 16 de 
JUNHO de 2021, relativo  ao Pregão Presencial  Nº 04/2021, Processo 
Administrativo 07/2021, que a empresa ora recorrente SANTIAGO 
ENGENHARIA LTDA fora INABILITADA devido aos Atestados de 
Capacidade de Técnica não atendem plenamente o objeto com o qual 
pretende se contratar, onde deveria ser devidamente assinado por 
responsável técnico especifico da área de engenharia mecânica, mecânica 
industrial ou química industrial, por trata-se de objeto muito especifico, no 
qual o engenheiro civil não teria atribuições, conforme Resolução 32/1988- 
CONFEA. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
IV - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Conforme previsto no edital, item 6. Habilitação, mais especificamente 6.1.2 
Qualificação Técnica; 

 
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.  
 
6.1.2.2. As informações contidas no (s) atestados (s) estarão sujeitas à verificação 
de sua veracidade por parte do Agente de Licitação da GÁS DO PARÁ.  
 
6.1.2.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços.  
 
6.1.2.4. Apresentação de Registro ou inscrição da empresa e de seus Responsáveis 
Técnicos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);  
 
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;  
 
6.1.2.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão 
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante;  
 
 
6.1.2.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que 
a licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 



 
 
 
 
demais exigências do edital. Nesta hipótese, serão observados os subitens 6.1.3.13 
e 6.1.3.14.  
 
 
Como está claro no edital, conforme descrito anteriormente, os atestados a serem 
apresentados servirão para que as empresas sejam HABILITADAS a participarem 
do processo Licitatório.  
 
A empresa recorrente apresentou na INTEGRA os atestados conforme requerido no 
edital, que se afirma, que é o documento que máximo em qualquer processo 
licitatório. 
 
Acontece, que infelizmente a digníssima comissão está confundindo Habilitação por 
Qualificação, talvez, por pressão das empresas que não tiveram condições de 
apresentarem preços sugestivos que as levasse ao sucesso. 
 
O edital é claro, não exige em momento algum que as empresas participantes 
apresentem Qualificação para o processo, e sim que apresentem condições de 
Habilitação para o mesmo. 
 
Toda e qualquer empresa que venha a ser contratada deverá estar qualificada para 
a execução dos serviços, tanto quanto for necessário para execução dos serviços 
conforme previsto nas Normatizações e nos respectivos Conselhos de Classes. 
 
Ou seja, o edital foi falho quando não solicitou Qualificação para os serviços, e sim 
somente Habilitação. A própria recorrente poderia ter apresentado responsáveis 
técnicos com as Qualificações conforme sugeridas pela comissão que analisou o 
fato, porém, entendemos que não se faria necessário neste momento de 
HABILITAÇÃO, viso que o edital NUNCA exigiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E mais, o item: 
 
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;  
(Grifo nosso) 
 
 
deixa claro que bastarão ser apresentados para Habilitação CATs de SERVIÇOS 
SIMILARES ao objeto licitado, contribuindo ainda mais para analogia dos fatos, 
similaridade, parecidos, próximos. 
 
É fato, que para qualquer das empresas participantes, mais especificamente para a 
vencedora do certame, a mesma terá que desenvolver os serviços com profissionais 
legalmente reconhecidos por lei e com as devidas qualificações necessárias, além 
de apresentar suas Aprovações de Responsabilidade Técnica. 
 
Desta forma, a recorrente vem mais uma vez deixar claro que apresentou sim 
atestados de serviços de gás similares ao objeto, e de profissionais habilitados para 
os mesmos, tanto que todos foram visados pelo Conselho Regional de Engenharia 
(CREA). 
  
 
 

V. DO PEDIDO 

1.0 Recurso administrativo, "como todo meio hábil a propiciar o reexame da 

atividade da Administração, por seus próprios órgãos," é uma das mais 

importantes manifestações do princípio do contraditório e da ampla defesa em 

que se caracteriza o conflito de interesses, e é nesse momento que o 

interessado apresenta sua resistência formal. 

2.0 Em que pese o zelo e o empenho desta digníssima Comissão, em guardar o 

caráter isonômico do procedimento, procurando pautar-se pelos Princípios da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Vinculação 

ao Instrumento Convocatório e da Supremacia do Poder Público, entendemos, 



 
 
 
 

com toda vênia, que o julgamento da Fase de Habilitação do Pregão 

Presencial 05/2021 deve ser reformado no sentido de HABILITAR a empresa 

SANTIAGO ENGENHARIA LTDA-EPP, confome exaustivamente demonstrado 

nestes Memoriais.E, diante de todo o exposto requer a vas s as. o conhecimento 

do presente RECURSO, para apreciando-a totalmente procedente no mérito, 

julgando a Recorrente como HABILITADA para a continuidade do 

procedimento licitatório, em obediência ao princípio do Julgamento Objetivo e 

da Ampla Disputa. 

3.0 Diante do exposto, tendo em vista que a RECORRENTE apresentou todos os 

documentos, e que também apresentou os Atestados, demonstrando  possuir 

todos os pré requesitos exigidos em Lei, vem solicitar que seja habilitada no 

certame, e requer-se o DEFERIMENTO do pleito da Recorrente para o 

certame em questão. 

 
4.0 Não sendo este o entendimento da Digníssima Comissão de Julgamento, 

requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente, para que, 

após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento ao 

processo licitatório. 

5.0 Mantendo-se indeferimento desta Peça Recursal, requer-se cópia integral do 

processo licitatório para que a empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA-EPP 

possa encaminhar outras providências cautelares junto ao Ministério Público 

ou para fins de Representação no Tribunal de Contas do Estado.   

 



 
 
 
 
       Nestes termos, 

                                         Pedimos deferimento 
 
                                Porto Alegre, 18 de junho de 2021 
 
 
 
 
                                 SANTIAGO ENGENHARIA LTDA  

                                  Ricardo de Magalhães Santiago   

                                               Sócio Diretor 
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