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PROCURADORIA GERAL 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 

Tomada de Preços - N.º 04/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO 

(COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE PASSEIOS, 

CICLOFAIXA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA RUA 1º DE 

MAIO - TRECHO II, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 730,177 METROS, 

EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL 

DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E TERMO DE CONVENIO 

2020TR000574. 

RECORRENTE: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  LTDA EPP,  

pessoa  jurídica  de  direito privado, inscrita  no  CNPJ  sob nº 14.770.128/0001-49, 

com sede  na  rua Paraguay, nº 400, Bairro Ponta Aguda,  Blumenau/SC, CEP 

89050-020 

Protocolo: 392/2021 

 

 

PARECER 

 

 

Trata-se  de  recurso  interposto  pelo  representante da  pessoa jurídica  

mencionada  em epígrafe,  nos  autos  do  processo licitatório  nº 04/2021 (Tomada  de  

Preços)   contra  decisão prolatada  nos  autos  de  recurso  anteriormente  interposto 

pela  mesma   requerente  que  julgou procedente os pedidos formulados para 

consequentemente determinar  a reforma  da  decisão  guerreada  e  aplicação do efeito 

expansivo subjetivo dos  recursos  para  beneficiar  a  todos  que se  encontrem em 

similaridade de  condições, promovendo-se a   habilitação de  ambos  licitantes e 

viabilizando o impulsionamento do processo licitatório  para  as  fases  seguintes. 

Pugnou pela  inabilitação da  licitante RCPA EMPREITEIRA LTDA 

EPP. 

Não juntou  documentos. 

É  o relatório. 

Passo à análise  da  matéria. 

O recurso não comporta  deferimento. 

O mesmo raciocínio  utilizado  para  uma  das  licitantes  deve  ser  

aplicado  as  outras, inclusive no que  tange  a  flexibilização da  interpretação das  

regras  editalícias. 

Doutrina  e jurisprudência  citadas  no  parecer originalmente  lavrado 

por  este  órgão de  assessoramento jurídico  são perfeitamente  aplicáveis  não havendo  

motivos  para  reforma  do posicionamento anteriormente emitido. 

De outro lado, a  fase  da  habilitação está  encerrada  já  havendo a  fase  

de  abertura  das propostas,  aplicando-se  o contido no artigo 43, §5º da Lei  8.666/93 

que conta  com a seguinte redação: 
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Art.43. 

[...] 

§ 5º  Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) 

e abertas as propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

 

Outrossim,  a  decisão do recurso  administrativo foi publicada no DOM   

em  09/02/2021 e, sendo de  cinco  dias  úteis  o  pedido de  representação,  que não 

possui  efeito suspensivo, mostra-se  intempestivo o presente  reclame  recursal. 

De  mais a  mais,  em consulta ao  Diário Oficial dos Municípios  

(15/02/2021) verifica-se publicação da  seguinte decisão: 

 

“DECISÃO 

 

Processo Administrativo de Verificação de Inidoneidade de Empresa 

Licitante – Portaria nº FCT-63, de 30 de junho de 2020.  

 

 

Trata-se de Processo Administrativo de Verificação de Inidoneidade de 

Empresa Licitante, instaurado através da Portaria nº FCT-63, de 

30/06/2020, para apurar os fatos ocorridos durante a sessão de habilitação 

no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2020-FUMTUR. 

 

A Comissão Processante Especial, designada através da portaria suso 

indicada, realizou todos trâmites necessários ao regular andamento do 

processo e, após a instrução e coleta de provas, resguardando de forma 

ampla o contraditório e ampla defesa em todas as fases procedimento, 

após as alegações finais da empresa, emitiu Relatório Final conclusivo 

onde, em vasto e fundamentado relatório, opina, em síntese, pela de 

declaração de inidoneidade pelo prazo de dois anos à empresa Sovrana 

Engenharia e Construções Ltda. EPP.  

 

Devidamente conclusos, os autos foram encaminhados a esta autoridade 

para julgamento.  

 

Ante o exposto, considerando que o Processo Administrativo seguiu 

regularmente seu curso, tendo sido assegurado à empresa o irrestrito 

direito ao contraditório e ampla defesa, e tendo em vista o que consta dos 

autos, com supedâneo na Lei 8.666/93, acato na íntegra (inclusive como 

razões/fundamentos desta decisão) o Relatório Final da Comissão 

Processante Especial, DETERMINANDO a aplicação da 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE à Empresa SOVRANA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.,  imputando-lhe o 

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, face as 

condutas empreendidas durante sessão de habilitação na Tomada de 
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Preços nº 01/2020 – FUMTUR, em especial a troca dos envelopes de 

proposta, configurando a incidência na prática da infração capitulada no 

art. 88, incisos II e III, da Lei 8.666/93; art. 5º, inciso IV, alínea “b” da 

Lei nº 12.846/13 e demais disposições legais/constitucionais, bem como 

diante da não observância dos princípios basilares que norteiam o 

processo licitatório e a atuação da Administração, com ênfase à 

MORALIDADE. 

 

Publicada a presente decisão e intimada a empresa, acerca de seu teor, 

determina-se o lançamento perante os órgãos competentes acerca da 

restrição decorrente do presente processo para que surtam seus legais 

efeitos. 

 

Após, envie-se a integra deste procedimento à 3ª Promotoria de justiça 

desta comarca para ciência e adoção das providencias que entender 

pertinentes.”  

 

 

Não obstante  o teor  da   decisão acima,  a  declaração de  inidoneidade e  

o impedimento de  contratar com o Poder  Público deve ser lançado nos cadastros 

próprios e inviabilizam  qualquer contratação com a  ora recorrente,  o que,  a  grosso 

modo,  também atrai  a  falta de  interesse  de  agir  da  mesma  no  presente  

processado. 

Aliás, colho a  consulta  consolidada do  TCU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 
 



 

5 

 

 

 
 

 

Ante  o exposto é  o  PARECER, s.m.j.,  pela  improcedência  do  

recurso  administrativo  e,  consequentemente manutenção  da  decisão  guerreada. 

Ao Sr. Prefeito para  decisão e,  sendo esta  pela  convalidação dos 

motivos  elencados neste  parecer: 

P.R.I.A.C.-se. 

Rio dos Cedros, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Ricardo  Augusto de  Oliveira  Xavier Araujo 

Advogado 

OAB/SC  17.721 

Portaria  679/08 
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GABINETE  DO  CHEFE DO PODER  EXECUTIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 

Tomada de Preços - N.º 04/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO 

(COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE PASSEIOS, 

CICLOFAIXA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DA RUA 1º DE 

MAIO - TRECHO II, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 730,177 METROS, 

EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL 

DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL E TERMO DE CONVENIO 

2020TR000574. 

RECORRENTE: SOVRANA ENGENHARIA E  CONSTRUÇÕES  LTDA EPP,  

pessoa  jurídica  de  direito privado, inscrita  no  CNPJ  sob nº 14.770.128/0001-49, 

com sede  na  rua Paraguay, nº 400, Bairro Ponta Aguda,  Blumenau/SC, CEP 

89050-020 

Protocolo: 392/2021 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se  de  recurso  interposto  pelo  representante da  pessoa jurídica  

mencionada  em epígrafe,  nos  autos  do  processo licitatório  nº 04/2021 (Tomada  de  

Preços)   contra  decisão prolatada  nos  autos  de  recurso  anteriormente  interposto 

pela  mesma   requerente  que  julgou procedente os pedidos formulados para 

consequentemente determinar  a reforma  da  decisão  guerreada  e  aplicação do efeito 

expansivo subjetivo dos  recursos  para  beneficiar  a  todos  que se  encontrem em 

similaridade de  condições, promovendo-se a   habilitação de  ambos  licitantes e 

viabilizando o impulsionamento do processo licitatório  para  as  fases  seguintes. 

Pugnou pela  inabilitação da  licitante RCPA EMPREITEIRA LTDA 

EPP. 

Não juntou  documentos. 

A  decisão hostilizada  teve seu dispositivo assim lavrado: 

 

CONVALIDO as  razões  alinhavadas  no  parecer  jurídico  encartado 

aos  autos,  as  quais  utilizo  como  fundamento  e  com base  nestas,  

DOU PROVIMENTO ao recurso  interposto  para  reformar  a  decisão 

vergastada, aplicando o efeito expansivo subjetivo dos  recursos  para  

beneficiar  a  todos  que se  encontrem em similaridade de  condições, 

promovendo-se a   habilitação de  ambos  licitantes. 

DETERMINO seja  dado  seguimento ao processo licitatório. 

 

Parecer jurídico  encartado aos  autos. 

É  o relatório. 

Passo à  análise  do feito. 
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CONVALIDO as  razões  alinhavadas  no  parecer  jurídico  encartado 

aos  autos,  as  quais  utilizo  como  fundamento  e  com base  nestas,  NEGO 

PROVIMENTO ao recurso  interposto  mantendo incólume a decisão vergastada. 

 

Rio dos Cedros, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Jorge Luiz Stolf 

Prefeito de Rio dos Cedros 
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