
 
 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018. 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018. 

RECORRENTE: LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP CNPJ: 

22.328.425/0001-67 

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GRANITO/PE. 

  

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA 

EIRELI EPP, CNPJ: 22.328.425/0001-67. 

 Insurge a recorrente contra decisão da Comissão Permanente de Licitação de Granito/PE 

que julgou habilitada CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 

18.668.147/0001-90, apresentando as razões de sua irresignação ao incosistente 

julgamento de habilitação da empresa. 

 Nas suas razões, limitou-se a recorrente a aduzir que: 

 “que a COMISSÃO PERMANENTE culminou por julgar a empresa CONSTRUTORA 

ANDALUZ LTDA – ME habilitada ao arrepio das normas editalicias: 

a) De acordo com edital da licitação as licitantes deveriam apresentar CERTIDÃO 

NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, conforme item 4.2.4.1. 

b) Conforme o item 4.2.3.4 os licitantes deveriam apresentar Declaração do 

licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste 

edital e em seus anexos e Declaração de recebimento de documentos e de que 

realizou vistoria in loco tomando ciência das condições físicas locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, com atesto de representante da 

Secretaria de Infraestrutura do Município (inciso III art. 30 lei 8.666/93); 

c) A referida empresa também descumpriu o item nº 4.2.3.5 do edital: Declaração 

de visita ao local das obras, visando o conhecimento das dificuldades dos 

serviços, bem como, de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias ou 

outras que possam influir, não somente na elaboração de sua proposta, como na 

própria execução da obra, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. A visita 

será realizada no segundo dia útil antes da abertura do certame licitatório, ou 

seja, dia 15 de Março de 2018, dàs08h00 (oito) horas as 12h00 (doze) na 

presença do responsável indicado pela Prefeitura. A visita técnica é obrigatória e 

só poderá ser feita por responsável técnico da empresa e ou sócio administrador 

da empresa, no horário definido mediante a apresentação de documento 

comprobatório (Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica pelo CREA 



 
 

 

da Região da Licitante) e ou contrato social, sob pena de desclassificação. O 

responsável técnico que visitar a obra deverá obrigatoriamente também assinar 

as planilhas da proposta de preços, as visitas devem ser agendadas junto a 

secretaria de obras através dos telefones 87-3880 1156 e quaisquer informações 

também poderão ser obtidas através do telefone acima mencionados, deverá ser 

realizada por sócio administrador, e ou profissional, engenheiro civil ou 

arquiteto, legalmente habilitado pelo CREA, o qual assinará no momento da 

vistoria, a Declaração e Comprovante de Visita, bem como a proposta, conforme 

(ANEXO VI)(inciso III  art. 30 lei 8.666/93), sendo responsável por qualquer 

pedido de acréscimo não verificado no momento da visita. 

d) Não cumpriu o item 6.3, 6.4 e 6.6 do edital em epigrafe; quanto ao 

credenciamento. 

e) Descumpriu ainda ao item nº 7.2.2 do edital que diz: As licitantes que deixarem 

de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior.   

 Em suma são as razões da Recorrente. 

 Recebido o recurso pela Comissão Permanente de Licitação e encaminhado para 

empresa CONSTRUTORA ANDA LUZ, tendo em vista a analise da decisão, foram os 

autos submetidos a autoridade superior para análise e julgamento em última instância 

administrativa, conforme dispõe o item 12.5.1 do Edital e art. 109, §4º da Lei 8.666/93. 

Este é o relatório. 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS. 

A comissão verificou que a RECORRENTE, não deixou claramente as suas alegações 

trocando os itens e os textos do edital na qual julgou o referido certame já que o mesmo 

foi revisado e republicado em decorrência de pedido de impugnação anterior, em 

conformidade a retificação do edital face parecer jurídico. 

Onde o itens do novo edital trata, publicado no diário Oficial do Estado em 11 de abril de 

2018, e no Diário Oficial da União: 

a) 4.2.4.1 - Certidão Negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial 

referente aos processos distribuídos pelo sistema de Processo Judicial 

Eletrônicos - PJE da sede da licitante de seus domicilio emitida de 1º e 2º grau 

de PJE. (inciso II art. 31 lei 8.666/93); 

b) 4.2.3.4 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome do responsável Técnico da licitante, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, que 

comprove (m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução 



 
 

 

de obras similares de porte e complexidade do objeto desta licitação. No 

atestado deverá estar contemplado a execução de serviços ao do objeto deste 

edital, conforme inciso I, § 1º, art. 30 da Lei nº 8666/93 e suas alterações, cujas 

parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes: 

1- Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 

rejuntado com argamassa de cimento e areia; 

2 - Assentamento de guia (meio-fio). 

c) 4.2.3.5 - Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as 

informações contidas neste edital e em seus anexos e Declaração de 

recebimento de documentos e de que realizou vistoria in loco tomando ciência 

das condições físicas locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, com atesto de representante da Secretaria de Infraestrutura do 

Município (inciso III art. 30 lei 8.666/93). 

d) item 6.3, 6.4 e 6.6 do edital em epigrafe; quanto ao credenciamento, onde é bem 

claro o item 6.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos 

documentos de CREDENCIAMENTO NÃO INABILITARÁ A LICITANTE, 

mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela até que seja 

cumprido o disposto nos itens 6.4 e 6.5 deste edital; 

E mesmo assim esta comissão não deixou de observar e analisar a descrição dos itens 

colocados em evidencia pela recorrente, que checando a documentação entregue 

encontra-se acostada com as seguintes paginas: 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial referente 

aos processos distribuídos pelo sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da 

sede da licitante de seus domicilio emitida de 1º e 2º grau de PJE, constante nas 

paginas 368 e 369 ; 

b) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações 

contidas neste edital e em seus anexos e Declaração de recebimento de 

documentos e de que realizou vistoria in loco tomando ciência das condições 

físicas locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, com atesto 

de representante da Secretaria de Infraestrutura do Município (inciso III art. 30 

lei 8.666/93), constantes na pagina 363; 

c) Declaração de visita ao local das obras, visando o conhecimento das dificuldades 

dos serviços, (....) - consta DECLARAÇÃO DO LICITANTE CONSTRUTORA 

ANDA LUZ de visita “in Loco” assinada por seu engenheiro e que também esteve 

no local no dia 15/03/2018, constante da paginas 183 e 364;. 

MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA 

ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90) 

 Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se pelo conhecimento 

e desprovimento do recurso interposto. 



 
 

 

 Cumpre registrar, antes de adentrar e rebater os tópicos aventados pela recorrente, que o 

desprovimento recursal decorre, inicialmente, do Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório. 

 O artigo 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os 

interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital 

em vigor. 

 DO ENTENDIMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO DE 

GRANITO/PE. 

 Por todo o exposto, entende-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela 

LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP CNPJ: 22.328.425/0001-67 em 

inabilitar a empresa CONSTRUTORA ANDA LUZ, para no mérito negar-lhe 

provimento mantendo as recorrentes habilitadas, devendo o feito prosseguir 

normalmente. Fica convocada as empresas ACIMA CITADAS E HABILITADAS para 

abertura da proposta de preços, que acontecerá no dia 01 de JUNHO do corrente ano, 

às 9h, Caso não haja expediente neste dia ser considerará prorrogado até o primeiro dia 

útil subseqüente. 

Granito/PE., 28 de Maio de 2018. 

 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

- Presidente- 

 

 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 

-Secretaria- 

 

 

JOSE NEGEDILE ALENCAR JUNIOR 

-Membro- 

 

 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 

 

 
 


