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ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO FRENTE À DECISÃO 

REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2020 

 

Objeto: Contratação, por meio do regime de empreitada global, de serviços de engenharia, com 

o respectivo fornecimento de material, equipamento e mão de obra para conclusão da Construção 

do Edifício do Centro de Genética Molecular e Biotecnologia - CGMB, a ser executada no câmpus 

universitário da Universidade Federal de São Carlos na cidade de São Carlos/SP em conformidade 

com as informações técnicas contidas no edital e seus respectivos anexos. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 10h 00min a Comissão 

Permanente de Licitações da FAI.UFSCar, nas dependências desta Fundação de Apoio, cuja sede 

encontra-se edificada junto à Rodovia Washington Luís, KM 235, câmpus da Universidade 

Federal de São Carlos, área norte, cidade de São Carlos/SP, reuniu-se para proceder à análise e 

ao julgamento do recurso interposto pela empresa licitante CONSTRUTORA MEGATEC 

LTDA., frente à decisão prolatada em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2020, por meio da “Ata de 

Julgamento referente à Documentação Habilitatória”, frente à habilitação das empresas 

FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP, HARUS CONSTRUÇÕES LTDA e 

CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA. 

I- HISTÓRICO 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2020, a empresa, ora recorrente, 

CONSTRUTORA MEGATEC LTDA., impetrou recurso, autuado aos autos às folhas 1.058 a 

1.068, frente à decisão anteriormente prolatada em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2020, por meio 

da “Ata de Julgamento referente à Documentação Habilitatória”, autuada aos autos às folhas 1.050 

a 1.054 frente à habilitação das empresas FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP, 

HARUS CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA. 

Cumpre-nos consignar que o recurso foi apresentado tempestivamente e na forma exigida, 

nos termos do artigo 109, inciso I “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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A título de registro, faz-se necessário alvitrar que em cumprimento ao artigo 109, §3º, da 

Lei Federal n.º 8.666/93, que possui a seguinte redação: “Interposto, o recurso será comunicado 

aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis”, veio a ser dada 

ciência às demais licitantes em relação ao recurso objeto de análise, conforme demonstrado por 

meio dos documentos autuados às folhas 1.069 a 1.071, do respectivo processo administrativo, 

ao qual dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, a empresa Harus Construções LTDA apresentou  

contrarrazões em face do recurso interposto, conforme documento constante no Anexo I da 

presente Ata. 

 

II – SÍNTESE DOS FATOS 

 

Em síntese a empresa Construtora Megatec LTDA, insurge-se contra a decisão da 

Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar que habilitou as empresas supracitadas, 

alegando que: 

 

FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP 

 

1-) A Fragalli não comprovou possuir em seu quadro responsável técnico na área de engenharia 

elétrica, devidamente inserido na Certidão de Registro da empresa no CREA. A razão da 

exigência constante na Lei de Licitações e no Edital está na obrigação do licitante em demonstrar 

a experiência do profissional indicado como responsável técnico pela obra licitada. E esse encargo 

a Fragalli não cumpriu adequadamente. 

2-) Também não comprovou possuir experiência para executar o objeto licitado em fundamental 

etapa da construção, qual seja, a parte elétrica, haja vista que os Atestados e CATs apresentados 

pelo profissional da área elétrica se referem a uma empresa denominada JP Projetos Elétricos, e 

não Fragalli, não podendo aferir capacidade técnico-operacional para a licitante. Aqui, mister 

destacar que o desempenho profissional e permanente da atividade empresarial conduz ao 

desenvolvimento de atributos próprios da empresa. Um deles seria sua capacidade de executar 

satisfatoriamente encargos complexos e difíceis, como aqueles licitados pela Administração 

Pública. Por esse motivo é comum nas licitações utilizar-se da expressão capacidade técnico-

operacional para indicar essa modalidade de experiência, relacionada com a ideia de empresa. 
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HARUS CONSTRUÇÕES LTDA 

 

1-) O ato convocatório dispõe, no item 4.1.3.4 que o proponente deverá apresentar Declaração de 

Vistoria, nos moldes do Anexo V do Edital. Alega a recorrente que a Declaração de Vistoria 

apresentada pela proponente é assinada por profissional que não está devidamente registrado no 

quadro de responsáveis técnicos da empresa junto ao CREA (Eng. Civil Rafael Araújo Silva), não 

podendo ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação, vez que o profissional não está devida 

e legalmente habilitado para assumir importantes responsabilidades em nome da Harus. 

2-) A empresa Harus, com vistas à sua habilitação jurídica, apresentou um Cartão de CNPJ, por 

meio do qual informa que é uma Empresa de Pequeno Porte – EPP, todavia, a licitante deixou de 

exibir a Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte prevista nos itens 4.1.4.4, 

10.1 e Anexo IV, todos do Edital, consignada como obrigatória para fins de obter as benesses 

previstas na Lei Complementar nº 123/2006. Assim, em que pese a Harus ter apresentado 

documento com informação de se tratar de uma EPP, pela clara ausência da referida Declaração, 

o tratamento que lhe será dispensado não poderá considerar, repete-se, os benefícios da retro 

referida Lei Complementar, como sabiamente já previsto no Edital, no subitem 10.1. 

 

CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA 

 

1-) A empresa Construtora Alpha Vitória Ltda também não cumpriu a determinação constante no 

item 4.1.3.2 do ato convocatório, alhures colacionado. 

2-) Ora, por simples análise dos documentos apresentados pela Construtora Alpha é possível 

concluir que não consta no acervo o(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional relativa à 

parte elétrica, restando não comprovada a aptidão da referida empresa para execução do objeto 

licitado. 

Ante todo o exposto, a Megatec requer que sejam acolhidas estas razões recursais para 

que a Comissão Permanente de Licitação reveja as decisões de habilitação das Recorridas, 

considerando-as nulas ante flagrante ilegalidade por ofensa aos princípios constitucionais e legais 

da vinculação ao ato convocatório, da isonomia, e, consequentemente, da legalidade. 
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III – DA ANÁLISE  

Após reanalisar toda a documentação habilitatória apresentada pelas empresas, acima 

listadas, e dos fatos expostos, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, com o 

auxílio das equipes de Engenharia e Jurídica, desta Fundação de Apoio, prolata o seguinte 

julgamento referente a impetração de recurso da empresa recorrente: 

 

1-) FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP: Em que pesem as respeitáveis considerações 

e o decorrente pleito de reforma da pretérita decisão, objeto de recurso, dada a máxima vênia e o 

habitual respeito ao posicionamento exposto, o mesmo não possui respaldo fático e jurídico para 

prosperar, senão vejamos: 

 

A necessária exigência editalícia concernente a qualificação técnica, mais 

especificamente, em relação a prova da capacidade técnica pretérita, encontra-se prevista no 

artigo 30, inciso I e II da Lei Federal n.º 8.666/93: 

 

“A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 
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A matéria em questão, passa por esclarecimentos expostos nos § 1º inciso I e § 3º e 10º do mesmo 

artigo, o qual possui o seguinte texto: 

 

“A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as 

exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão 

através de certidões ou atestados de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior. 

 

§ 10º Os profissionais indicados pelo licitante para fins 

de comprovação da capacitação técnico-operacional de 

que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão 

participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de 
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experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração.”   

 

Superada a demonstração dos instrumentos legais que fixam a necessidade da exigência 

de capacidade técnica, faz-se necessário expor o fato de que tanto a legislação vigente quanto a 

jurisprudência majoritária pertinente a este tema, possuem o entendimento consolidado de que 

existem 02 (dois) tipos de capacidade técnica a serem objeto de exigência por parte da 

Contratante, e, por consequente, demonstradas pela licitante a título habilitatório, sendo estas a 

capacidade técnico-operacional e a capacidade técnico-profissional.  

 

A capacidade técnico-profissional consiste na comprovação de que a licitante possui em 

seu quadro permanente (sendo entendido como documento apto a comprovar “quadro 

permanente”: Contrato Social da empresa, registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou contrato de prestação de serviço firmado entre as partes), na data prevista para a 

entrega da documentação habilitatória, profissional regularmente inscrito junto a respectiva 

entidade de classe, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acervado junto 

a respectiva entidade de classe, por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto do presente edital. Este atestado apresentando juntamente com a sua averbação frente a 

entidade de classe competente recebe a nomenclatura de CAT (Certidão de Acervo Técnico). No 

regente edital, a capacidade técnico-profissional encontra-se exigida no subitem editalício de 

número 4.1.3.3, a seguir transcrito, restando claro em tal subitem, que em relação a 

responsabilidade técnico-profissional, faz-se necessário, somente, a indicação de profissional de 

engenharia com formação específica, no caso, engenheiro civil ou arquiteto e engenheiro 

eletricista.  

“4.1.3.3. Comprovação de capacidade técnico-

profissional, por meio da indicação de Engenheiro Civil 

e ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista devidamente 

habilitado e detentor de vínculo profissional junto a 

empresa licitante, o qual deverá ser demonstrado por 

meio da apresentação do Contrato Social da empresa, 

registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
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(CTPS) ou contrato de prestação de serviço firmado 

entre as partes, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica, devidamente acervado junto a respectiva 

entidade de classe, por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes ao objeto do presente 

edital.”  

 

A capacidade técnico-operacional consiste na comprovação, por meio de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 

8.666/93) de que a empresa licitante possui experiência pretérita em atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, ocasião na qual se pode fixar para tanto quantitativos 

pretéritos mínimos de execução em relação as parcelas de maior relevância e de maior valor 

significativo em até 50% (cinquenta por cento). No regente edital, a capacidade técnico-

operacional encontra-se exigida no subitem editalício de número 4.1.3.2., a seguir transcrito, 

restando claro em tal subitem editalício, que em relação a responsabilidade técnico-operacional, 

faz-se necessário a apresentação de atestado em nome da empresa licitante.  

 

“4.1.3.2. Comprovação de capacidade técnico-

operacional, por meio da apresentação de atestados, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, conforme instituído pelo artigo 30, §4º, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, de que a empresa licitante possui 

experiência pretérita, em serviços similares, de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior, em quantidades e prazos compatíveis com o 

objeto da licitação, devendo, restar comprovada a 

execução mínima de 575,00 m² (equivalente a 50% da 

área total construída do referido do prédio) 

compreendendo toda a parte civil e elétrica.”    
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A empresa em tela indicou o Engenheiro Eletricista Mario Kazuaki Nakada, devidamente 

inscrito em sua entidade de classe CREA nº 0601246757, a qual apresentou a Certidão de Registro 

Profissional e Quitação, acostado aos autos às fls. 562 a 564, Certidão de Acervo Técnico – CAT 

juntamente com os atestados, acostado aos autos às fls. 577 a 587, bem como o “Contrato 

Particular de Prestação de Serviços” entre a empresa e o profissional, acostado aos autos à fl. 589, 

restando demonstrado que o responsável técnico por ela indicado consta em seu quadro 

permanente e que possuí experiência pretérita na execução dos serviços relativa a parte elétrica 

do objeto licitado. 

 

A Comissão faz constar também, que a licitante apresentou 02 (dois) Atestados de 

Capacidade Técnica em nome da empresa Fragalli Engenharia, os quais comprovam a capacidade 

técnico-operacional da empresa, ostentando os seguintes objetos: 

 

a-) Atestado expedido pela Paróquia de São José, Diocese de São Carlos, frente a 

Reforma e Ampliação de um Templo Religioso, autuado aos autos às fls. 565 a 568 e devidamente 

acervado. 

b-) Atestado expedido pela Prefeitura Municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, frente a Conclusão do Centro Dia de Referência do Idoso no Bairro Vila Irene, 

autuado aos autos às fls. 569 a 576 e devidamente acervado. 

 

Desta forma, por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, 

tendo em vista que a empresa cumpriu todas as exigências editalícias referentes a habilitação, 

julga a empresa HABILITADA a continuar participando das demais fases do presente certame. 

 

2-) HARUS CONSTRUÇÕES LTDA: Em que pesem as respeitáveis considerações e o 

decorrente pleito de reforma da pretérita decisão, objeto de recurso, dada a máxima vênia e o 

habitual respeito ao posicionamento exposto, o mesmo não possui respaldo fático e jurídico para 

prosperar, senão vejamos: 

 

A necessária exigência editalícia concernente a comprovação de visita ao local da obra, 

encontra-se prevista no artigo 30, inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93: 
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“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação;” 

 

A comprovação de visita ao local da obra tem por finalidade dar a Contratante a certeza 

e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o local onde será realizada a 

obra e que concordam com as condições existentes, evitando futuras alegações de 

desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Contratante de possíveis 

inexecuções contratuais. No regente edital, a “Declaração de Visita Técnica” encontra-se exigida 

no subitem editalício de número 4.1.3.4., a seguir transcrito, restando claro em tal subitem 

editalício, que as licitantes devem enviar representante devidamente qualificado e portador de seu 

respectivo registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

 

“4.1.3.4. A empresa licitante, deverá enviar 

representante, devidamente qualificado e portador de 

seu respectivo registro junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), para a realização de 

visita técnica, acompanhada por Engenheiro desta 

Fundação, ao local da obra, localizada na Rodovia 

Washington Luis, KM 235, bairro: Monjolinho, 

Universidade Federal de São Carlos, campus: São 

Carlos/SP. Nesta ocasião deverá o representante da 

empresa, apresentar, em 02 (duas) vias, “Declaração de 

Visita Técnica”, nos moldes do anexo V, do presente 

instrumento licitatório, a qual, deverá, ser assinada por 

ambas as partes, a saber: Responsável Técnico da 

empresa que efetuou a visita técnica e Engenheiro 

responsável pelo acompanhamento desta fundação, por 

fim, uma destas vias, deverá, ser inclusa ao envelope 
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referente a Habilitação, a fim de comprovar a 

realização, pretérita, da exigida visita técnica 

acompanhada” 

 

Tendo em vista a apresentação da Declaração de Visita ao Local da Obra, autuado aos 

autos à fl. 656, assinada por pessoa designada pela licitante fato este que ocorreu e fato este que 

faz com que a exigência editalícia tenha sido integralmente cumprida. 

 

Referente ao apontamento realizado quanto a empresa Harus deixar de apresentar a 

Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte prevista no subitem editalício de 

número 4.1.4.4. e 10.1, a seguir transcritos, resta claro que o ato da não apresentação não constitui 

ato apto a gerar a inabilitação da empresa licitante resultando assim, apenas na recusa da utilização 

dos benefícios legais atribuídos a empresa de pequeno porte. 

 

“4.1.4.4. Nos termos da Lei Complementar n. º 123/06, 

as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que 

tenham colocado no Envelope referente a Habilitação 

(envelope n. º 01), a Declaração constante do anexo IV, 

deste edital, devem apresentar toda a documentação 

habilitatória na Sessão Pública destinada para tanto, 

mesmo que haja alguma restrição quanto à sua 

regularidade fiscal; 

 

10.1. Após a leitura das propostas, a Comissão 

Permanente de Licitação verificará se a proposta de 

menor preço pela empreitada global foi apresentada por 

uma Empresa de médio ou grande porte e se existem 

Empresas de Pequeno Porte e/ou Microempresas, que 

tenham apresentado a declaração do Anexo IV, no 

envelope 01, em situação de empate nos termos da Lei 

Complementar n° 123 de 14/12/2006.” 
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Desta forma, por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, 

tendo em vista que a empresa cumpriu todas as exigências editalícias referentes a habilitação, 

julga a empresa HABILITADA a continuar participando das demais fases do presente certame. 

 

 

3-) CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA: Em que pesem as respeitáveis considerações 

e o decorrente pleito de reforma da pretérita decisão, objeto de recurso, dada a máxima vênia e o 

habitual respeito ao posicionamento exposto, o mesmo não possui respaldo fático e jurídico para 

prosperar na medida em que a empresa em tela indicou o Engenheiro Eletricista Luciano José 

Vitória, devidamente inscrito em sua entidade de classe CREA nº 5070584516, a qual apresentou 

a Certidão de Registro Profissional e Quitação, acostado aos autos às fls. 360 a 561, Certidão de 

Acervo Técnico – CAT juntamente com os atestados, acostado aos autos às fls. 362 a 367, bem 

como o Contrato Particular de Prestação de Serviços entre a empresa e o profissional, acostado 

aos autos à fl. 406, restando demonstrado que o responsável técnico por ela indicado consta em 

seu quadro permanente e que possui experiência pretérita na execução dos serviços relativa a parte 

elétrica do objeto licitado. 

 

A Comissão faz constar também, que a licitante apresentou 01 (um) Atestado de 

Capacidade Técnica em nome da empresa Construtora Alpha Vitória LTDA, o qual comprova a 

capacidade técnico-operacional da referida empresa, ostentando o seguinte objeto: 

 

a-) Atestado expedido pela Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, frente a Construção do Pronto atendimento Metropolitano, Avenida Papa João 

Paulo II, autuado aos autos às fls. 369 a 401 e devidamente acervado. 

 

Desta forma, por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, 

tendo em vista que a empresa cumpriu todas as exigências editalícias referentes a habilitação, 

julga a empresa HABILITADA a continuar participando das demais fases do presente certame. 

 

IV – DA DECISÃO 
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Desta forma, por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, 

mantem o julgamento, prolatado em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2020, expresso na “Ata de 

Julgamento referente à Documentação Habilitatória”, quanto a HABILITAÇÃO das empresas 

FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI – EPP, HARUS CONSTRUÇÕES LTDA e 

CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA. seguir participando do presente certame. 

Nada mais havendo, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pela a Comissão 

Permanente de Licitações da FAI-UFSCar, a qual, em cumprimento ao artigo 109, §4º, da Lei 

Federal n º 8.666/93 é remetida à autoridade superior para a apreciação da decisão adotada. 

 

.........................................................  

Márcio Machado Paiva 

Presidente da CPL FAI.UFSCar 

 

 

.........................................................                           ......................................................... 

Jéssica Aparecida Bertogo de Paula                                        Tatiane Aizza 

   Membro da CPL FAI.UFSCar                                 Membro da CPL FAI.UFSCar 

 

 

Por força ao artigo 109, §4°, da Lei Federal n.º 8.666/93, após tomar conhecimento do 

inteiro teor, tanto do recurso interposto pela empresa Construtora Megatec LTDA. quanto da  “Ata 

de Julgamento do Recurso Interposto frente à Decisão Referente à Documentação Habilitatória 

da Concorrência Pública n.º 003/2020”, expedida pela Comissão Permanente de Licitações da 

FAI-UFSCar, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, sem ressalvas, a decisão 

proferida. 

 

 

.........................................................  

Dra. Fabíola de Moraes Spiandorello 

Diretora Executiva FAI.UFSCar 

 

 

.........................................................  

Daniel Roza de Moraes 

Advogado FAI-UFSCar 

OAB/SP n.º 277.727 
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ANEXO I 
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