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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 

 

OBJETO:  

Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a execução 

de calçamento em piso intertravado em diversas Ruas do município, conforme 

contrato firmado com o BDMG, tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, 

memoriais descritivos, dentre outros. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA: 

A sessão publica referente à fase de habilitação de licitantes se deu na data de 

22/01/2020, tendo sido constatado em tempo hábil para participar do referido 

processo as seguintes empresas: CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, M R S 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, JE CONSTRUTORA LTDA – ME e FAQ 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME. 
 

DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA:  

 

Naquela data, esta comissão realizou a abertura dos envelopes de habilitação 

de todos os participantes, tendo sido os mesmos, franqueados à todos os 

representantes presentes para rubrica-los. Em seguida a Comissão decidiu pela 

suspensão da sessão, para fins de realizar internamente a análise detida de todos os 

documentos apresentados por cada empresa para fins de habilitação junto ao 

certame. 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020, a Comissão Permanente 

de Licitação, concluiu a análise dos documentos apresentados pelas referidas 

empresas, tendo sido constatado que as empresas M R S CONSTRUÇÕES LTDA – 
ME e CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

34.695.980/0001-06, não apresentaram os documentos conforme exigido pelo 

Edital, consideradas, portanto, inabilitadas. Já as empresas JE CONSTRUTORA 
LTDA – ME e FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME, 
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apresentaram toda a documentação conforme exigências do edital, consideradas, 

portanto, habilitadas. Cumpre ressaltar que esta decisão final quanto à fase de 

habilitação foi devidamente enviada à todas as empresas na data de 03/02/2020, 

tendo sido oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as referidas 

empresas, pudessem manifestar-se quanto ao resultado referente a fase de 

habilitação.  

 

 
DA APRESETAÇÃO DE RECURSOS, CONTRARRAZÕES E SUA 

TEMPESTIVIDADE: 

Analisando os autos do processo, verifica-se que a empresa FAQ 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME, apresentou peça recursal na 

data de 06/02/2020. Já a empresa CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, apresentou 

peça recursal na data de 10/02/2020.  

Desta forma, tendo em vista que a decisão da Comissão Permanente de 

Licitação foi devidamente encaminhada às todas as empresas na data de 

03/02/2020, resta incontestavelmente tempestivo a apresentação de recurso por 

parte das empresas FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e 

CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME. 

Cumpre ressaltar que todas as peças de recursos foram devidamente 

encaminhadas à todas as empresas, as quais, até a presente data, nada 

manifestaram, restando, portanto, precluso o referido direito.  

 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS EM SEDE DE RECURSO.  

Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto por FAQ 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME, aos argumentos de que a 

empresa JE CONSTRUTORA LTDA – ME, não deve ser habilitada, pois na data da 

sessão esta foi considerada inabilitada. Ao final, a empresa FAQ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI – ME, pugna pela reforma da decisão da Comissão de 
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Licitação, para considerar a empresa JE CONSTRUTORA LTDA – ME, como 

inabilitada no certame, com o argumento de que esta, não cumpriu as exigências do 

edital. 

Já a empresa CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, batalha pela reforma da 

decisão da Comissão de Licitação, requerendo que seja considerada habilitada, pois 

apresentou vários Atestados e que o somatório de todos eles possui o quantitativo 

exigido. 

 

DO MÉRITO: 

Quanto aos argumentos trazidos à baila pela empresa FAQ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI – ME, estes não merece prosperar, eis que esta 

Comissão Permanente de Licitação, após uma minuciosa análise de todos os 

documentos apresentados por parte da licitante JE CONSTRUTORA LTDA – ME, 

concluiu que a aludida empresa preencheu todas as condições para sua habilitação 

junto ao processo, eis que a referida empresa apresentou Atestado de Capacidade 

Técnica com quantitativo superior ao exigido pelo edital, onde a mesma comprova 

ter executado objeto compatível e semelhante ao deste processo licitatório. 

Tratando-se dos argumentos da empresa CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, 

estes não possui a mínima condição de aceitabilidade, pois em nenhum dos 

atestados apresentados pela referida empresa, esta não apresentou ter executado 

quantitativo exigido pelo edital, ainda que a empresa tivesse executado objeto igual, 

semelhante ou compatível com o objeto deste Edital. 

 

Quanto à exigência de quantitativo questionado, a própria requerente citou o 

Acórdão do TCU 244/15 – Plenário, onde a Corte de Contas da União, manifestou 

pela legalidade de tal exigência, recomendando que, quando exigido, este não deve 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do item do Edital. Desta forma, tendo em 
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vista que o quantitativo exigido pelo Edital coaduna com o permissivo legal, não há 

qualquer ilegalidade e/ou razão para sua alteração.  

  

Este é inclusive o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho, vejamos: 

Tratando-se da exigência do edital, em exigir que empresas 

demonstre ter executado obra com no mínimo os quantitativos, solicitados, 

ressaltamos que os percentuais ali mencionados, referem-se à 50% 

(cinquenta por cento) do quantitativo da planilha. Dito isso, cumpre-nos, 

informar que tal exigência tem amparo no entendimento de diversos 

Tribunais, notadamente ao TCU, conforme Acórdão 1.932/2012, in verbis: 

 

 

“(...) A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não devem 

ser estabelecido percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, 

cujas justificativas devem estar devidamente explicadas no respectivo 

procedimento administrativo da licitação. 

Com efeito, quantitativos acima deste patamar de 50% podem ser 

exigidos dos licitantes para fins de comprovação, mas a Administração 

deve demonstrar de forma inequívoca as razões técnicas que justificam o 

percentual adotado (...)” (Acórdão 1.932/2012, plenário, rel. Min. José 

Jorge). (Justem Filho Marcal, rev., atual e apliada – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e fundamentos ora mencionados, da análise dos recursos 

apresentados pelas empresas FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – 

ME e CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME, conhecemos a tempestividade dos 

recursos apresentados pelas mesmas, para no mérito, negar-lhes provimento, 

mantendo-se, assim, a habilitação das empresas FAQ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI – ME e JE CONSTRUTORA LTDA – ME, bem como 

manter inabilitada as empresas CONSTRUTORA SMA EIRELI – ME e M R S 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME 
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Diante do resultado quanto à fase de habilitação, fica desde já designado a 

data de 20/02/2020, às 15h00min para a Sessão Pública para a abertura dos 

envelopes de propostas das empresas FAQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

EIRELI – ME e JE CONSTRUTORA LTDA – ME. 

 

Importante destacar que esta decisão não vincula a decisão superior acerca 

da adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e 

documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios 

à autoridade administrativa superior, a quem cabe à análise desta decisão 

posteriormente. 

Por fim, encaminhe-se a presente decisão à todas as empresas participantes. 

É o que decidimos. 

 

Araponga/MG, 19 de fevereiro de 2020. 

Presidente e Membros da Comissão de Licitação: 

 

_______________________________________ 
MARCIA RIBAS DA SILVA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 
MEMBROS 

 
____________________________                                 _____________________________ 
LEIDIANE RIBAS                                         LUCIENE DE PAULA MOREIRA 

 


