
 

 

Ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações do 

SESC – Serviço Social do Comércio que Julgou a Habilitação dos Licitantes na 

Concorrência nº 19/0006-CC 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 19/0006-CC 

 

 

ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.848.749/0001-07, estabelecida 

na Avenida T-10, n° 208, 25º Andar, Edifício New Times Square Urban Office, Setor 

Bueno, CEP: 74.223-060, representado por seu sócio: MÁRIO VINÍCIUS GOMES 

COELHO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 1806514-7 e 

inscrito no CPF nº 776.899.332-20, domiciliado no mesmo endereço da empresa, vem 

à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no Artigo 109, inciso I, §3º, da Lei 8.666/93, 

apresentar suas  

CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
 

interposto pela empresa Concorrente/Licitante SERVE OBRAS ENGENHARIA 

EIRELI – EPP, consoante os motivos de fato e de direito a seguir apontados de forma 

detalhada.  

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

Considerando que de acordo com a aplicação subsidiária do Artigo 109, inciso 

I, §3º1, da Lei 8.666/93 (visto que inexiste previsão expressa no “Regulamento de 

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



 

 

Licitações e Contratos do SESC”), o prazo para impugnação/contrarrazões ao Recurso 

Administrativo é 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da comunicação 

da insurgência aos demais licitantes. 

Considerando que esta empresa foi comunicada do Recurso da empresa 

Recorrente na data de 25.11.2019 às 17h:26min., tem-se que o prazo final para 

apresentação das respectivas Contrarrazões se encerra em 02.12.2019. 

Logo, é tempestivo o protocolo desta manifestação na presente data. 

 

II. DA DECISÃO RECORRIDA E DAS INSUBSISTENTES 

ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

Às fls. retro deste processo, no dia 18.11.2019 a Comissão de Licitações realizou 

a conferência dos documentos de habilitação das empresas licitantes, sendo:  

 

“(...)A Comissão realizou a conferência dos 

documentos de habilitação das empresas ENGETOR LTDA-

EPP, AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TEXAS 

CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIDOAR CONSTRUÇÕES E 

REFORMAS LTDA, SAGA ENGENHARIA LTDA, TOPÁZIO 

CONSTRUÇÕES LTDA, MAPE ENGENHARIA EIRELI, SÍNTESE 

MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA, SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL 

E SERVIÇOS LTDA, SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI EPP, 

CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CONSTRUTORA KARJÁS LTDA, 

LACA ENGENHARIA LTDA, ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA-EPP e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, 

verificando as validades/autenticidades dos 

documentos emitidos pela internet na página do órgão 

emissor. A documentação relativa à qualificação 

técnica foi analisada pelo setor de engenharia. 

 

                                        
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
(...) b) julgamento das propostas; 

 



 

 

Após análise dos documentos encaminhados e 

considerando as observações pertinentes das 

licitantes, segue as seguintes considerações: (...)” 

 

(...)Portanto, a Comissão Permanente de Licitação 

decide por inabilitar as licitantes ENGETOR LTDA-

EPP, AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TEXAS 

CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIDOAR CONSTRUÇÕES E 

REFORMAS LTDA, SAGA ENGENHARIA LTDA, TOPÁZIO 

CONSTRUÇÕES LTDA, MAPE ENGENHARIA EIRELI e SÍNTESE 

MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme exposta acima. 

As empresas SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS 

LTDA, SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI – EPP, 

CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA, 

LACA ENGENHARIA LTDA, ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA-EPP e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, foram 

consideradas habilitadas, pois, cumpriram todas as 

exigências do instrumento convocatório.(...)” 

 

De fato, o referido resultado da fase de habilitação, merece sim ser revisto. Isto 

porque, consoante Recurso interposto às fls. retro pela empresa ÂNGULO FORTE 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP, esta respeitável Comissão não agiu com o 

acerto ao declarar a empresa SERVE OBRAS ENGENHARIA EIRELI – EPP, ora 

Recorrente, como habilitada para prosseguir em concorrência nas fases seguintes do 

certamente, sem levar em consideração os critérios objetivos definidos naquele 

instrumento. 

 

Agora, no que tange à declaração de habilitação da empresa ÂNGULO FORTE 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP e das demais concorrentes igualmente 

declaradas – com exceção da Recorrente – a decisão da Comissão de Licitações foi 

acertada, na medida em que atendem, para esta fase de análise, a todas as exigências 

do Edital. 

 

Acontece que, mesmo sem razão, a empresa concorrente, interpõe o Recurso 



 

 

ora contrarrazoado/impugnado, trazendo fundamentações inoportunas e argumentos 

já superados, tendo em vista que a documentação da empresa ÂNGULO FORTE 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP, relativa à sua qualificação técnica, já foi 

analisada pelo setor de engenharia. 

 

É o que ficará detalhadamente ratificado ao longo desta manifestação.  

 

 

III. DAS CONTRARRAZÕES  

 

Apesar de toda a retórica protelatória engendrada, o Recurso da licitante SERVE 

OBRAS ENGENHARIA EIRELI – EPP, a bem da verdade, se resume em impugnar a 

inegável aptidão técnica da empresa ora manifestante, sob o pretexto de que a 

documentação apresentada por esta, desatende ao Item 7.3 do Edital. 

 

Frágil a insurgência da Recorrente, ao passo que suas alegações são facilmente 

rechaçadas de acordo com as justificativas e apontamentos explorados adiante. 

 

 

III.1) DAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO (CAT’s) Nº 252019106166 E 

Nº 252019107412 DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RAFAEL FERREIRA 

SANTANA 

 

Calha ponderar que a CAT nº 252019106166 (manutenção e execução de laudo 

para subestação abrigada de energia elétrica) e a CAT nº 252019107412 (manutenção 

preventiva e a inspeção de Subestação Abrigada de energia elétrica) não foram 

juntadas pela empresa Recorrida com o objetivo de burlar a previsão do Edital que 

exige a comprovação de execução de Subestação Abrigada de energia elétrica. Muito 

pelo contrário. 



 

 

 Reparem que as referidas CAT’s sequer são exigidas no Edital. Estas, aliás, 

excedem à CAT exigida no certame, de modo que foram colacionadas pela empresa 

ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP por sua livre e espontânea 

vontade, no intuito de reforçar ainda mais a expertise do profissional que será o 

responsável técnico pela parte elétrica da obra licitada.  

 

Sem dúvida alguma que a execução de Subestação Abrigada de energia elétrica 

é um tipo de obra com a qual o engenheiro eletricista Rafael Ferreira Santana tem 

familiaridade, visto que tal modalidade de execução é inerente à profissão por Ele 

exercida e faz parte de sua rotina de atividades. As CAT’s juntadas não deixam margem 

para qualquer dúvida em relação a isso.  

 

Pífia a tentativa da Recorrente de descredibilizar a idoneidade e a aptidão 

técnica do engenheiro eletricista da empresa Recorrida, mormente porque a CAT nº 

nº 252019106166 e a CAT nº 252019107412 se somam à CAT nº 

2520180889460, a qual se refere à execução de Subestação Subterrânea de energia 

elétrica que, por sua vez, reune maior complexidade na sua execução do que aquela 

solicitada no Edital (Subestação Abrigada de energia elétrica), inclusive. 

 

 

III.2) DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) Nº 2520180889460. 

SUBESTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADA COM 

MAIOR COMPLEXIDADE DO QUE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA SUPRIDA 

 

De saída, é importante deixar claro que a comprovação de execução de 

Subestação Subterrânea de energia elétrica apresentada pela empresa ÂNGULO 

FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP (CAT nº 2520180889460) é 

considerada de maior complexidade do que a exigida no Edital (Subestação Abrigada). 



 

 

Isto porque, a execução de Subestação Subterrânea de energia elétrica, 

materializada na CAT em questão, possui potência de 900 Kva, quase 4 

(quatro) vezes maior do que a solicitada no Edital, que é de apenas 250 Kva. 

Em outras palavras, quem executa Subestação Subterrânea de energia elétrica, 

executa, com facilidade, Subestação Abrigada. 

 

Correto o posicionamento da Comissão de Licitação que deu a empresa ÂNGULO 

FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP por aprovada na fase de habilitação, 

visto que houve uma minuciosa análise da documentação pelo setor de engenharia do 

Órgão, onde certamente levou-se em conta todas essas nuances, mormente porque o 

próprio Edital dá guarida ao acolhimento/aceitação da documentação apresentada. 

Tanto assim, que na Sessão de Abertura dos documentos, nenhuma das licitantes fez 

qualquer apontamento ou ressalva a respeito da documentação da empresa ora 

Recorrida/Manifestante. 

 

Vejamos o que consta nos Subitens 7.3.2.5 e 7.3.2.6 do Edital:  

 

7.3.2.5. A avaliação que instrui o julgamento 

consiste, inclusive, na análise do atestado, um a 

um, admitindo-se o somatório deles, constituindo 

realizações de obras e serviços semelhantes ao 

objeto desta licitação. 

 

7.3.2.6. Além da semelhança em área construída e/ou 

aço de sistemas estruturais, atendem ao conceito a 

semelhança em características técnicas: obras que 

guardem, com o objeto da licitação, conformidades 

específicas, quanto à destinação de uso, às 

instalações especiais, às dificuldades construtivas 

e quanto ao padrão de acabamento das edificações. 

 



 

 

Nesse sentido, é inegável que a CAT nº 2520180889460, a qual formaliza 

comprovação de execução de Subestação Subterrânea de energia elétrica, para todos 

os efeitos, nos termos do Edital, atende ao conceito de semelhança em 

características técnicas com a obra objeto da licitação.  

 

Portanto, caso a Comissão de Licitação tivesse considerado inapta a 

documentação apresentada pela ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-

EPP sobre esse particular, tal qual pretende que seja a Recorrente, incorreria em 

excesso de formalismo e violaria a flexibilização trazida pelo próprio Edital, 

nos termos dos Subitens acima transcritos. 

 

Em verdade, o Recurso ora contrarrazoado é desprovido de qualquer razão ou 

fundamento. Este, aliás, foi interposto pela empresa SERVE OBRAS ENGENHARIA 

EIRELI – EPP por puro revanchismo, posto que a ora manifestante ÂNGULO FORTE 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP já havia interposto, ainda no dia 22.11.2019 

(sexta-feira), contundente Recurso contra a decisão que equivocadamente a declarou 

habilitada para prosseguir às demais fases do certame.  

 

De consectário, pelas razões alinhavadas, o Recurso da empresa SERVE OBRAS 

ENGENHARIA EIRELI – EPP, deve ser julgado improcedente e declarado totalmente 

desprovido. 

 

IV. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto, REQUER: 

 

a) Seja julgado improcedente e declarado totalmente desprovido o Recurso 

Administrativo ora contrarrazoado, uma vez comprovado que a execução de 

Subestação Subterrânea de energia elétrica, nos termos do Edital, atende ao conceito 



 

 

de semelhança em características técnicas com a obra objeto da licitação, visto que a 

obra identificada na CAT nº 2520180889460 possui até maior complexidade do que a 

exigida no certame; 

 

b) Seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo da empresa SERVE 

OBRAS ENGENHARIA EIRELI – EPP, uma vez não merece reparo a Decisão da 

Comissão Permanente de Licitação que declarou a empresa ÂNGULO FORTE 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP habilitada para as demais fases do processo 

licitatório, mormente porque respaldada pela prévia e minuciosa análise da 

documentação pelo setor de engenharia do Órgão; 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Goiânia-GO, 02 de dezembro de 2019. 

 

 

 
 

 


