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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO – ESTADO 

DE MATO GROSSO 

 

 

Tomada de Preços nº 016/2020 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR – NICHOLAS DA COSTA MACHADO - DIGNO  

PRESIDENTE DA  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

A empresa SANTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, inscrita no 

CNPJ nº 22.030.516/0001-11, localizada na Rua Doutor Murtinho, 496, Sala A, Centro, 

Rosário Oeste-MT, Cep:78470-000, , por intermédio de seu representante legal o Sr. 

ITALO AUGUSTO SOUZA– Rep. Legal, brasileiro, solteiro, empresários, portador da 

Carteira de Identidade RG:  17199988 SSP/MT e do CPF/MF:  022.971.271-11, neste ato 

também representada pelo seu procurador (instrumento de procuração nos autos) – vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do Art. 109 da Lei nº 

8.666/93, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face de decisão proferida pela 

nobre COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, constantes da Ata da sessão de 

abertura da Tomada de Preços nº 016/2020 – Julgamento da Habilitação, data de 16/12/2020, o 

fazendo consubstanciado nas razões que seguem.  

 

 

1. SÍNTESE DOS FATOS 

 

  Sabendo da Tomada de Preço  nº 016/2020 a Recorrente acorreu para dela 

participar, protocolando o envelope, contendo Habilitação e proposta na data de 

16/12/2020, junto a CPL, cumprindo todas as exigências de habilitação. 

 

  Todavia, o entendimento da distinta Comissão Permanente de Licitação 

- CPL  foi a decisão pela habilitação das duas participantes, não sendo este, o 

entendimento que temos e que será demonstrado pelos seguintes fundamentos: 

   

Assim concluiu a CPL: 
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É como concluiu a distinta CPL e também é a síntese necessária. 

 

2. TEMPESTIVIDADE E EFEITOS DO RECURSO 

 

  O Recurso Administrativo em procedimento de licitação está previsto no 

art. 109 da Lei nº 8.666/93: 

 
“Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante;”(destacamos) 

   

  Ademais, esta sendo interposto com base no disposto no item 9.8 e 9.9 

do edital que assim dispõe: 

 

9.8 –Ao finalizar o processo de licitação o Presidente da comissão de licitação 

solicitará das empresas presentes o interesse em interpor recursos, e caso 

aceito, será circunstancialmente lançado em Ata. 

9.9 - Se não houver expressado a desistência de acordo com o disposto no item 

anterior, será concedido com efeito suspensivo, o prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis para que as partes interessadas interponham recursos que entenderem.. 

 

Assim, o presente recurso está sendo interposto  tempestivamente, de 

forma escrita, devidamente fundamentado, com pedidos claros e definidos, 

endereçado ao Prefeito Municipal (autoridade superior), por intermédio do Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação, autoridade que, juntamente com os seus pares 

praticou o ato recorrido. 

  Vamos às evidências.  

   

3.  DO MÉRITO RECURSAL  

 

3.1. RAZÕES DE RECURSO 
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Chamo a atenção da distinta CPL e da Autoridade Superior para 

observar a desatenção que ocorreu nessa decisão.  

 

 
 

  Observe que na Ata consta que “as duas licitantes apresentaram os 

documentos de acordo com o solicitado em edital”...  

No entanto, a empresa ELITON LUIZ LOPES BARROS-ME, nao se 

enquadra na decisão proferida pela CPL, no momento em que a mesma não atende os 

itens do Edital.  

Vejamos os itens : 

Item 2.4 do Edital: 

2.4 – A visita técnica no local da obra poderá ser realizada nas seguintes datas:  

2.4.3 – O Responsável Técnico da empresa licitante deverá apresentar no ato da 

expedição do atestado de visita, documento de identificação comprovando que 

o mesmo faz parte do quadro técnico da empresa licitante.  

2.4.4 - Caso a empresa não queira fazer a visita no local da obra deverá anexar 

uma declaração atestando que conhece os locais, não podendo alegar 

desconhecimento após a realização do certame. (anexo XVII).  

2.5. A Declaração de Visita Técnica deverá ser emitida pela própria 

empresa e deverá ser juntada à Documentação de Habilitação, nos termos 

do Inciso III do Artigo 30, da Lei n. 8.666/93. 

Item 7.2: 

 “7.2 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto licitado, que satisfaça plenamente todas as condições 

do presente Edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei nº 8.666/93”. 

 

Observa-se no processo, na pagina 317, DECLARAÇÃO DE 

ABSTENÇÃO DE VISITA, apresentado pela empresa ELITON LUIZ LOPES BARROS-

ME, referente a TP 004/2020, data de junho/2020, onde o Edital em questão nem se 

quer havia sido publicado.  
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E na pagina 318, ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE VISTORIA, no 

corpo do texto, a empresa afirma ter conhecimento de todas as informaçãoes e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da “TP 001/2020”. 

Vejamos as declarações: 
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Nota-se claramente que as Declarações apresentadas pela licitante não 

atende satisfatoriamente as exigências do edital, pois faz com que a CPL seja 

confundida com informações que descumprem as normas do Edital. 

A visita técnica, tem sido assunto de discussões e apontamento da Corte 

de Contas e do TCU, onde tem sido expedido determinações no sentido de que a 

Administração “estabeleça criterios adequado para a sua realização, tanto para evitar 

que os potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de concorrentes 

através de reunião no mesmo local e horário, como para assegurar que os possíveis 

interessados ainda contem, após a realização da visita, com tempo hábil para a 

finalização de suas propostas. Alem das exigências de que esta seja realizada por 

profissional responsável técnico da empresa licitante.  

De acordo com o Tribunal, essas condições tem caráter restritivo. 

(Acórdão n° 785/2012). Essa exigência mostra-se excessiva, porquanto o fundamento 

para a visita técnica é assegurar que o licitante tome conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da 

licitação. (…) 

Diante do exposto, conclui-se que o TCU admite, que a visita técnica ou 

a formalização de informações que  venha assegurar que o licitante tome 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação, sendo exigida como critério de habilitação, e que 

no entanto essa condição deve ser ponderada a luz do art.3º da Lei de Licitações e do 

art. 37, inc. XXI da Constituição Federal.  
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Essa exigência é legítima e tão quanto essencial para o cumprimento 

adequado das obrigações contratuais, sendo pertinente a avaliação atraves de 

declaração em que a licitante afirma o conhecimento do local da obra se abstendo da 

visita tecnica, de modo a evitar a restrição indevida ao caráter competitivo do certame. 

Nesse caso, com todo respeito a nobre CPL, existe uma desatenção aos 

documentos apresentados, fazendo com que a mesma seja julgada habiltada, mesmo 

não apresentando toda documentação exigida no edital.  

Vejamos outro item em descumprimento. 

Consta no Edital, no item 7.7: 

“7.7 - O envelope de habilitação deverá conter obrigatoriamente os 

documentos relacionados nos itens 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, em via original ou cópia 

autenticada, numerada, rubricada e disposta ordenadamente, não contendo 

folhas soltas e nem rasuras”. 

 

Vejamos o que a empresa apresenta no item 7.11 - QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICA FINANCEIRA, na pagina 326: 

 

 
 

Vejamos agora o que pede o edital: 

7.12.6. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as 

Instruções Normativas (RFB n° 787/2007 e RFB n° 1420/2013) que tratam do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, 

verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. 

Memorial de Cálculo contendo a boa situação financeira, 

avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintesfórmulas:  
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Onde se pede o calculo avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) : 

Passivo Circulante + Exigivel em longo Prazo, ela apresenta: Passivo Circulante + 

Passivo não-Circulante. 

Onde se pede Solvência Geral (SG): Passivo Circulante + Exigivel em 

longo Prazo, ela apresenta: Passivo Circulante + Passivo não-Circulante. 

 

O calculo apresentado não condiz com o solicitado no edital, fazendo 

com que o indice apresentado seja estremamente maior do que o minimo exigido. 

 

 

 

Nada obstante, a Lei nº 8.666/93 em seu art. 41 assim dispôs:  

 
“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. 

 

Isso porque o edial já alerta suficientemente os licitantes, fazendo o 

processo ser necessário ao vinculo. 

“3.9 Após o credenciamento, cada licitante (ou representante) apresentará fora 

dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação: 

a) Declaração escrita de que conhece todo o conteúdo do edital e 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

experiência na execução do objeto contratado (Anexo VIII)” 

 

“7.8.6 - Declaração expressa de concordância com todas as condições 

estabelecidas neste EDITAL e seus anexos (Modelo ANEXO VIII – do edital)”; 

 

“7.8.12 - Declaração de que conhece o conteúdo do edital e cumprimento dos 

requisitos de habilitação (Modelo Anexo XIV – do Edital)”; 

Então, buscando entender o processo, numa analise mais detalhada e 

conclusiva, podemos afirmar que a empresa apresenta declarações referente ao anexo 
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VIII e XIV, afirmando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 

conhece o conteúdo do edital, porém demonstra na pratica o descumprimento, e a 

intenção de ludibriar a CPL apresentando as desconformidades. 

  Portanto, conforme já havíamos afirmado,  a empresa não cumpriu o 

edital.  

  Desse modo, a alternativa que resta à CPL e a Autoridade superior, é 

INABILITAR a empresa ELITON LUIZ LOPES BARROS-ME por descumprimento das 

normas editalicias, tendo em vista o não cumprimento de todas as exigências legais.   

 

4. DOS PEDIDOS 

    

Requer-se a Vossa Excelência:  

 

a) o recebimento do presente recurso complementar com os mesmos 

efeitos já atribuído ao principal;  

 

b) no mérito, por tudo quanto demonstrado e provado, e em 

consonância com as normas e princípios de regência,   o provimento do presente 

recurso, com a consequente reforma da decisão da Comissão Permanente de Licitação 

para, assim, primeiramente considerar a empresa  ELITON LUIZ LOPES BARROS-ME,  

INABILITADA;  

 

c) o encaminhamento deste recurso à Autoridade Competente Superior 

– Prefeito Municipal, no caso de não haver reforma da decisão por parte da CPL, 

conforme dispõe o § 4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93; 

 

d) a comunicação da interposição deste recurso ao órgão de Controle 

Interno do Município.  

 

  É prática desta empresa Recorrente levar a competição nas licitações às 

ultimas consequências jurídicas, tudo com muito respeito aos agentes públicos, mas 

com exigência plena de todos os direitos e vedações previstos em lei.  

 

  É da sua praxe também, conforme o caso, a impetração de mandado de 

segurança, se entender, após decisão fundamentada da CPL e demais autoridades, que 

teve direito líquido e certo preterido.  
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 Estes são termos em que pede deferimento.  

 

Cuiabá – MT., 21 de dezembro de 2020.  

 

 

 

 
 

SANTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

CNPJ nº 22.030.516/0001-11 

ITALO AUGUSTO SOUZA 

 


