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DE:  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
PARA: GABINETE DO PREFEITO. 
REFERÊNCIAS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 - PROCESSO INTERNO Nº 
1490/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS. 
 
Exmo. Prefeito, 

Trata-se de RECURSO interposto pela MULTIVALE TERRAPLENAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 13.218.700/0001-07, sob o Proc. Balc. nº. 
2.444/2022, nos autos da Concorrência Pública nº 08/2022 - Processo Interno nº 
1490/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada de engenharia 
para execução de reforma e ampliação do canil municipal. 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
 

 O RECURSO foi protocolado dentro do prazo previsto, portanto, tempestivos, à 
luz do item 16.1 do Edital. A interposição do recurso em questão foi levado a 
conhecimento de todos os interessados, dado publicidade da interposição do RECURSO 
a todos os interessados, segundo os ditames do Item 16.4 do Edital, combinado com o 
§1º do art. 109 da Lei 8.666/93 em sua redação atual, através da publicação no Diário 
Oficial do Município na Edição nº 1421, de 23 de maio de 2022 e, acessoriamente, no 
sítio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, link 
https://tremembe.sp.gov.br/concorrencia-08-2022. 
 

2. DA SÍNTESE DO RECURSO  
 

             A RECORRENTE, inconformada com a decisão desta COPEL que a INABILITOU, 
alega que os atestados de capacidade técnica apresentados atende os serviços de 
serralheira equivalentes e superiores em relação ao grau de complexibilidade destacado 
no edital, sendo diferente somente o fim em relação ao uso do material empregado.  
     
 Por fim requer a reforma da decisão da comissão para que promova sua 
habilitação, para prosseguimento no processo licitatório em epígrafe.  
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3. DA ANÁLISE  

 

 Da análise das razões recursais apresentada pela empresa MULTIVALE 

TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA, por ser INABILITADA por não 
cumprir a quantidade mínima (50%) exigido na parcela de maior relevância no item 3.3.3 
do edital e a súmula nº 24, somente atendeu ao item Edificação em alvenaria de bloco. 
 

Cumpre ressaltar que o atendimento a qualificação Técnica é avaliada por 
engenheiros da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, conforme o laudo de 
julgamento emitido em 19 de maio de 2022, e tem por objetivo de avaliar a real 
capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja, visa constatar se o licitante terá 
aptidão técnica para executar o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico art. 
43 § 3° da lei n° 8.666/93. 
 

Após diligência e manifestação da Secretaria de Obras quanto ao recurso 
apresentado, constamos, não merecem provimento, pelos motivos desenvolvidos pela 
área técnica a seguir: 
 
 “O despacho da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, do dia 17 de maio de 2022, 
seguiu exatamente o previsto, tanto na Súmula 24 do TC-SP e no inciso II do artigo 30 da Lei Federal 
8666/93, no que a Multivale diverge sobre sua interpretação, a nosso ver completamente equivocada. 
Senão vejamos.  
  Em seu recurso a Multivale faz as seguintes citações: 
1 – Atestado que acompanha o Acervo Técnico 2620190002253: 
a) item 2.4.3 – caixilho de ferro perfilado – basculante (60,72 m²); 
b) item 2.11.4 – porta em ferro perfilado com tela para abrigo para gás (1,80 m²); 
c) item 2.11.6 – recolocação do gradil existente (30 m). (Recolocação????); 
2 -  Atestado que acompanha o Acervo técnico 2620190002359: 
a) item 6.3 – caixilho em ferro perfilado – basculante (21,12 m²); 
b) item 13.6.1 – porta em ferro perfilado com tela para acesso ao jardim de inverno (4,00 m²); 
item 13.8 – alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada (2,00 m); 
3 – Atestado que acompanha o acervo Técnico 262021001155: 
a) item 9.6 – porta/portão tipo gradil sob medida (5,40 m²); 
b) item 9.7 – serralheria para recuperação de gradil (Vb) – 1,00   (Vb????). 

Vale salientar que os itens de maior relevância a serem considerados nas análise de capacidade 
técnica e capacidade operacional – item 3.3.3 do edital são Edificação em alvenaria de bloco e Portões e 
gradis tubulares em tela de aço 
 Para assemelhar os serviços que diz serem similares ao item  3.3.3 a Multivale apresenta uma 
definição dos serviços de serralheiro (CBO 7244-40), como se fossem todos eles similares entre si, de uma 
maneira genérica. Ora, seria como se pudessemos assemelhar itens de instalação elétrica às atribuições 
de eletricista. Cada serviço tem a sua peculiaridade, porém sua similaridade é para serviços semelhantes 
com o mesmo grau de complexidade ou superior. Serviço de serralheria de caixilho ferro perfilado 
basculante (vitrô ou porta) não é semelhante à alambrado em estrutura tubular, de maneira alguma. A 
Multivale cita ainda serralheria para recuperação de gradil com unidade em Verba, completamente fora 
de propósito, apenas para engrossar suas justificativas. Junto ao processo a Multivale apresentou 
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atestado de serviços alguns semelhantes, sim, mas em quantidade insuficiente para atender a Súmula 24 
do TC/SP.   
 Portanto, analisando o recurso da Multivale e, pelas razões expostas acima, entendemos ser esse 
improcedente e reiteramos nosso despacho de fs..  datado de 17/05/2022 e reafirmamos que a empresa 
Multivale não atendeu os requisitos de quantidade mínima prevista na Súmula 24 do TC/SP quanto à 
comprovação de sua capacidade operacional. “ 
 
 O edital, em seu item 3.3 e subitens, prevê claramente que a "comprovação" da 
qualificação técnica se dará por meio dos seguintes documentos: 
 

“3.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
3.3.1. Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), na 
modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra modalidade com habilitação para execução 
do objeto. 
3.3.2. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) 
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, conforme Súmula n.º 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) da parcela de maior relevância item 3.3.3, destacando-se que será 
aceito o somatório dos atestados. 
 3.3.2.1. O atestado deverá estar devidamente registrado no Conselho de Classe 
competente, ou a certidão a ele correspondente, referente à obra realizada em qualquer época 
ou lugar e integrante do acervo técnico atual da empresa, caracterizando a execução da obra 
sem irregularidades. 
 3.3.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional: possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo 
CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na 
modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra modalidade com habilitação para obras de 
Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado por execução ou coordenação de serviços de características 
semelhantes, limitadas às parcelas de maior relevância: Edificação em alvenaria de bloco e 
Portões e gradis tubulares em tela de aço galvanizado. 
3.3.4. A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita mediante contrato social, registro 
em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços.  
3.3.5. Comprovação da qualificação operacional: Declaração formal de disponibilidade das 
instalações, de aparelhamento e pessoal técnico, necessários para realização do objeto do 
certame, indicando, inclusive, o(s) responsável(is) técnico(s), dentre os arrolados na certidão de 
que trata o item anterior. 
3.3.6. Declaração Unificada em papel timbrado da empresa licitante, datada e assinada pelo seu 
representante legal, conforme o ANEXO IV deste Edital. 
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3.3.7. Declaração de visita técnica FACULTATIVA fornecida pela Secretaria de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos, afirmando que a empresa visitou os locais em que será realização a execução 
dos serviços e tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação, pois após a conclusão do certame licitatório 
não será admitida qualquer argumentação de desconhecimento ou ignorância das etapas a 
serem cumpridas, do memorial, e demais informações. Nesta ocasião, será fornecido o “Atestado 
de Visita”, nos termos do ANEXO VIII. 
3.3.8. A visita AO LOCAL deverá ser agendada previamente, junto a Secretaria de Obras Públicas 
e Serviços Urbanos, pelo telefone (12) 3674-2112. 
3.3.9. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar Declaração nos 
termos do ANEXO IX, sob pena de INABILITAÇÃO, em que conste a responsabilidade da Empresa 
Contratada em caso de ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
verificação dos locais de instalação, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase 
de execução do contrato.” (negrito e sublinhado nosso) 

  
Da leitura das regras editalícias colacionadas, verifica-se que as empresas 

licitantes deveriam apresentar atestados de capacidade técnica em conformidade com 
a parcela de maior relevância, ou seja, a exigência era clara, objetiva e estava em negrito, 
não cabendo suscitar desconhecimento da mesma.   

 
 Ressalta-se que qualquer licitante poderia, na forma da legislação vigente, 

impugnar o edital até o segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes de 
habilitação, o que de fato a RECORRENTE não fez, concordando assim com as regras do 
certame. Saliente-se que o entendimento do Tribunal de Contas da União, é claro ao 
rechaçar os casos em que a Administração Pública não obedece as diretrizes traçadas 
no EDITAL nos termos: 

 
“Pedido de reexame. representação. Violação do princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório. Negativa de 
provimento] [VOTO]  
4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
expresso no caput do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, dispõe: 
"A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital ao qual se acha estritamente 
vinculada.”.  
5. O edital torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a 
um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas 
unilateralmente pelo Estado. Em sendo lei, o edital e os 
seus termos atrelam tanto a Administração, que estará 
estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto as 
licitantes - sabedoras do inteiro teor do certame.”   
6. Somente em situações atípicas o edital pode ser 
modificado depois de publicado, observado o 
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procedimento adequado para tanto. É o princípio da 
inalterabilidade do instrumento convocatório.  
7. Ao descumprir normas editalícias, a administração 
frustra a própria razão de ser da licitação e viola vários 
princípios que direcionam a atividade administrativa, tais 
como: da legalidade, da moralidade e da isonomia, além 
dos já citados anteriormente.  
AC-2367-34/10-P Sessão: 15/09/10 Grupo: I Classe: I 
Relator: Ministro VALMIR CAMPELO – Fiscalização”.  

 
A somar, no mesmo sentido assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 
 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 
administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente 
observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, 
o procedimento se torna inválido e  
suscetível de correção na via administração ou judicial. O 
princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, 
evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de 
dar a certeza aos interessados do que pretende a 
Administração. E se  
evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação 
à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 
probidade administrativa.  
[...] Vedado à Administração e aos licitantes é o 
descumprimento das regras de convocação, deixando de 
considerar o que nele se exige,  
como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação 
de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, 
deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, 
impõe o art. 48, I, do Estatuto”. 

 

Cediço é o entendimento de que todos os atos da administração pública estão 
embasados nos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue: 

 
“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 
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ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos.”  

 
 Ademais, consoante previsão do art. 41° da Lei nº 8.666/93: 

  
“Art. 41° A Administração não pode descumprir as normas 
e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.”  
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços 
ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante 
não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.” 
§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes.” 

 
Analisando o caso em tela, compulsando os autos restou comprovado que a 

RECORRENTE deixou de apresentar documentos referente a qualificação técnica, 
descumprindo a exigência editalícia clara e objetiva constante no item 3.3.3 do edital 
bem como a legislação vigente e parecer técnico emitido pela SOPSU. 
 

Evidente que adotar tal entendimento não denota que a Administração Pública 
está subsumindo ao formalismo excessivo ao impor o cumprimento às cláusulas 
editalícias. Ordenar que os licitantes preencham todos os itens estabelecidos resguarda 
o princípio da legalidade e da isonomia, assegurando a lisura do procedimento 
licitatório, permitindo, pois, a prevalência do interesse público. 

 
DA CONCLUSÃO 
 
Destarte, com supedâneo no posicionamento doutrinário e na norma 

infraconstitucional, é inconteste que o edital vincula a Administração Pública e os 
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participantes do certame, sendo o edital uma verdadeira lei interna entre os sujeitos da 
licitação, ao qual preconiza claramente, não outorgando qualquer dúbia interpretação. 

 
Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal (STF), assim orienta: 
“A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital 

[art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n.º 8.666/93], sendo-lhes vedado 
ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto.” (MS-
AgR nº 24.555/DF, 1ª T., rel. Min. Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006, p. 14)." 

 
Em face ao exposto, mantendo a legalidade e a vinculação ao instrumento 

convocatório, esta COPEL DECIDE por conhecer do RECURSO interposto pela empresa 
MULTIVALE TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA, pois tempestivo, para no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, por não cumprir o disposto no item 3.3.3 do edital, 
mantendo a INABILITAÇÃO da recorrente. 

  
Assim, encaminho ao escrutínio de V.Exa., como Autoridade Superior 

Competente, para decisão, em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 4º da Lei 
8.666/93.  

Estância Turística de Tremembé, 20 de junho de 2022. 
 
 

 
 
 

Patrícia Terezinha de Faria 
Presidente da Comissão 

 
 
  
 

Daniele Oliveira Barbosa 
Membro da Comissão 

 
 
 
 
 
 

Vânia Teixeira de Lemos Araújo 
Membro da Comissão 

 

 

 

 

 

 


