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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMA. SRA. PREGOEIRA DO SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

Pregão eletrônico n. 00038/2021

UNIVERSO ENGENHARIA E ACÚSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.
20.750.396/0001-00, sediada em Goiânia/GO, na Rua 8, Qd. 04, Lt. 21, Condomínio Anhanguera, CEP 74484-640, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. Raphael Inácio Lemes Diniz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C. I.
(RG) n. 5.467.273/SPTC-GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 032.473.191-40, vem atempadamente perante esta autoridade,
apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, na forma do art. 22 do regulamento de licitações e contratos do SESC e item 12,
subitem 12.1.3 do edital, em face da habilitação equivocada da empresa GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.503.910/0001-48, qualificada nesse processo, pelos motivos que,
doravante, passa a alinhavar.

DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que o pregão em comento realizou-se dia 6 de julho passado, manifestando aí a Recorrente a intenção de
interpor o recurso em pauta, o prazo, conforme anota o item 12, subitem 12.1.3 (de 3 dias úteis)- edital, encerrar-se-á nessa
sexta, dia 9 de julho. 

Assim, tempestivo o presente recurso, na forma editalícia prevista, na data subscrita.

DOS FATOS

A Recorrente participou do pregão eletrônico n. 00038/2021 – Fornecimento e instalação de isolamento acústico da sala de
exibição do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-O-Peso, ficando em segundo lugar com a proposta apresentada (vide ata do
pregão, fls. 01 e 02).

Todavia, a empresa “vencedora” - GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA., foi habilitada em dissonância com as regras
editalícais, vez que, conforme será demonstrado, não atendeu ao item 7.1.2, “a” do edital, qual seja, 

Deverá ser demonstrada comprovação de fornecimento de produtos semelhantes ou similares com o objeto deste termo,
mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para
os quais já tenha o licitante fornecido os produtos similares ao objeto desta licitação, que atestem o desempenho da
proponente quanto à qualidade dos mesmos, devidamente assinado pelo representante legal.

Assim, de forma direta, a empresa então vencedor não junto ao processo atestado algum compatível com o escopo desse
certame, vez que os atestados apresentados referem-se a obra civil COMUM, sendo que em nenhum deles consta a realização
de revestimento acústico, serviço esse de CUNHO ESPECIALIZADO.

Assim, por ausência de comprovação de capacidade técnica para realização do serviço, deve ser a empresa vencedora
desabilitada, na forma editalícia, declarando vencedora a empresa ora Recorrente, conforme restará provado.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das
determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma
objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.

Deve-se interpretar os preceitos do ato convocatório em conformidade com as leis e a CF/88, vez que é ato concretizador e de
hierarquia inferior a essas. 

Todavia, anteriormente à observância do Edital e condicionar-se a ele, os licitantes devem verificar a sua legalidade,
legitimidade e constitucionalidade. Alocamos o Edital como derradeiro instrumento normativo da licitação, pois regramenta as
condições específicas de um dado certame, afunilando a Constituição, as leis, e atos normativos outros infralegais. Porém, não
poderá contraditá-los. Afinal, o Edital, diríamos, antes da execução contratual, seria o derradeiro ato de substancialização da
Constituição e das Leis.

Dessa maneira é princípio que vincula tanto a Administração quanto os interessados, desde que, como salientado, as regras
editalícias estejam em conformidade com a lei e a Constituição, estando previsto na Lei de Licitações – Lei n. 8.666/93, bem
como no art. 2º do regulamento de licitações e contratos do SESC.

Temos que o edital em si não contém máculas e, assim, a vinculação ao mesmo revela-se obrigatória, agora, nessa fase e, por
isso, o atendimento às disposições do mesmo, igualmente, obrigatórios, sob pena de, não o sendo, haver a desclassificação ou
inabilitação dos concorrentes, e é esse o caso, como mostraremos.

DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS PELA VENCEDORA – NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA VÁLIDO

Iniciando pelo próprio estatuto social da empresa recorrida, e suas alterações, em seu objeto social, temos o seguinte, em sua
cláusula quarta:

Cláusula Quarta O objeto social da sociedade é:construção de edificios(4120 4/00),obras de fundação (4391-6/00) obras de
terraplenagem 4313-4/00, obras portuárias, marítimas e fluviais(4291-0/00)instalação ,manutenção, reparação de elevadores
escadas,esteiras rolantes, exceto fabricação própria(4329-1/03)instalação e manutenção elétrica (4321-5/00)preparação de
canteiro e limpeza de terreno(4311 8/02)perfuração sondagens (4312-6/00)incorporação empreendimentos e e
imobiliários(4110-7/00)perfuração e construção de poços de agua(4399-1/05)instalação hidráulica, sanitária e e gás(4322-
3/01)serviços de arquitetura(711-1/00) serviços de engenharia(7112-0/00)construção de estações de rede de distribuição de
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energia(4221 9/02)instalação de sistema de prevenção contra incêndio(4322-3/03)serviços de desenho técnico relacionados a
arquitetura e engenharia (7119-7/03)construção de rede de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construção correlatas,
exceto obas de irrigação (4222-7/01)serviços de preparação do terreno (4319-3/00) 

Aqui, já notamos que não há, no rol de suas atividades, nada que se associe ao serviço a ser contratado via licitação pelo SESC.
E há mais. Analisando seu registro no CREA-PA e SISC (doc. juntado), da mesma forma, nada ali indica expertise, ou mesmo
prestação simples no ramo acústico.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.503.910/0001-48
MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA
18/05/2001

NOME EMPRESARIAL
GM ENGENHARIA-EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
******** PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Pois bem.

Aliado a isso tudo, que já comprova que a empresa, conforme exigência editalícia, notadamente a lançada no termo de
referência – 1. OBJETO e 1.2.1 – especificações gerais do objeto:
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto o fornecimento e instalação de isolamento acústico da Sala de Exibição do Centro de
Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso tomando como base o Projeto Acústico – Detalhamento de autoria da empresa Escala Três
Associados.
1.2. Especificações Gerais do Objeto
1.2.1. A mão-de-obra da instalação deverá ser especializada, objetivando a qualidade e perfeição no acabamento dos serviços.
(gn nosso)

Ora, mão de obra especializada é aquela onde “o trabalhador possui formações específicas em determinadas áreas, garantidas
através de cursos técnicos ou de graduação e pós-graduação”. No caso em pauta, a empresa recorrida NÃO DETÉM essa mão de
obra especializada. Já a recorrente, SIM! Esse é seu ramo!

Ademais, o ÚNICO “atestado de capacidade técnica” apresentado pela Recorrida aponta justamente para o sentido oposto do
que buscava: ela não possui capacidade técnica para o serviço em pauta. Vejamos.

O objeto realizado naquela obra (de onde proveio o atestado de capacidade) diz respeito a “ampliação, restauração e reforma
do Conservatório Carlos Gomes”. Das 9 (nove) “áreas” (blocos) de serviços ali executados, em apenas no: 03.06.02 (manta
acústica para piso); 03.06.04 (camada de proteção mecânica da manta acústica); 03.08.01 (forro em gesso acústico); 03.10.03
(porta acústica em MDF) temos menção a algo relacionado a “acústica”. Nada mais, e isso não se refere nem de longe ao
exigido no edital.

A bem da verdade, trata-se a empresa do ramo da construção civil geral, sem conhecimento específico algum em fornecimento
e instalação de isolamento acústico, ramo estranho a sua atividade.

Regra geral é que o atestado de capacidade técnica precisa ser compatível em características, quantidades e prazos com o que
está sendo contratado por meio da licitação. No caso, não há compatibilidade alguma, nem de longe.

Dessa feita, sua habilitação se mostra irregular, visto que não atendeu ao requisito “atestado de capacidade técnica” de forma
válida, juntando atestado geral (ligado a obra de engenharia, reforma, construção, etc.) 
que não tem correlação com o escopo editalício em pauta e, por isos, deve ser INABILITADA e, por conseguinte, chamada a
segunda colocada, ora recorrente.

Por fim, o atestado data de 2016 e, pelo visto, de lá para cá – 5 anos, nada mais nesse sentido fora feito, muito menos na área
exigida pois, se o fosse, certamente estaria juntado ao processo.
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EXPOSIÇÃO FINAL

A Recorrente visou demonstrar, então, que a recorrida não atende aos requisitos editalícios, notadamente a apresentação de
qualificação técnica, através de atestado de capacidade técnica válido e compatível com o objeto, já que estranho ao mesmo.
Ao contrário, a recorrente detém a expertise necessária para a consecução do objeto do certame, de forma integral, correta,
com qualidade e esmero.

Ademais, está prontamente aberta, no caso de provimento do presente recurso, o que acreditamos, a negociar a proposta
outrora apresentada, amoldando-se aos valores editalícios iniciais, bem como o preço proposto pela então vencedora, ora
recorrida.

DO PEDIDO 

Assim, a Recorrente requer que seja recebida a presente recurso, com toda a documentação que o instrui, visto ser tempestivo,
dando provimento ao mesmo para:
a) inabilitar a empresa recorrida, vez que não atendeu aos requisitos editalícios, qual seja, o previsto no item 7.1.2, “a” –
atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado;
b) seja, com a inabilitação acima exposta, convocada a segunda colocada para assumir a posição de exequente contratual, bem
como negociar o valor contratual, nos moldes do levantamento inicial ou do preço proposto pela recorrida.

Termos em que,
Pede e espera o justo deferimento.

Goiânia/GO, 09 de julho de 2021

Raphael Inácio Lemes Diniz
C. I. (RG) n. 5.467.273/SPTC-GO
CPF/MF n. 032.473.191-40
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