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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa SÃO 

GABRIEL AMBIENTAL – ME, em desfavor da Decisão da CPL que declarou 

vencedora do certame a empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, nos autos da Tomada de Preços nº 001/2019, qual versa sobre a 

contratação de empresa especializada para construção de nova creche da 

EMEIF Padre José de Anchieta, atendendo as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, da Prefeitura 

Municipal de Pinheiros – ES. 

 

O recurso apresentado tempestivamente, assim como as 

contrarrazões da empresa Vide Construções e Serviços, merece ser 

recebidos.  

 

Em sua peça recursal a empresa São Gabriel alega que o motivo 

pelo qual foi desclassificada não é consistente, visto que fora alegado pela 

empresa Recorrida durante a sessão a ausência de autenticação de alguns 

documentos apresentados pela Recorrente. Sendo estes o alvará e o 

balanço patrimonial.  

  

Dando sequência á suas alegações, a empresa São Gabriel 

afirma que a ausência de autenticação se deu em razão de falha da CPL. 

Pois foram enviadas as cópias dos documentos da empresa através de 

dois funcionários desta, para que procedessem com as autenticações 

diretamente com a presidente da CPL, devido o representante legal da 

empresa, o Senhor Adelino Pinaffo Júnior, ser impossibilitado de 

comparecer ao certame devido ao óbito de seu irmão naquele dia.  
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Sendo assim, relata a empresa que segundo seus funcionários, 

os documentos foram entregues a Senhora Presidente para autenticação, 

acompanhado dos originais, momento em que esta designou a um 

membro da Comissão que ali se fazia presente que autenticasse os 

referidos documentos. Nota-se que dentre as afirmações, o Recorrente 

alega que a Presidente pegou os documentos que seriam autenticados, 

deixando para trás o livro diário sob o argumento que não seria preciso, 

vez que havia cópias deste na documentação.  

  Ainda em sua narrativa, a empresa Recorrente afirma que o 

funcionário da empresa qual levou as cópias a serem autenticadas na 

sessão, o senhor Cosme Custódio Valandro, não era conhecedor do 

procedimento de autenticação e, no entanto, apenas ouviu a Presidente 

dizendo que tais já estavam sendo realizadas, pelo membro do sexo 

masculino cujo não souberam apontar o nome.  

 

Posteriormente, a empresa São Gabriel em sua peça recursal 

atribui a não autenticação de alguns documentos à CPL, especificamente a 

Presidente, se escusando da responsabilidade, requerendo a revista da 

Decisão e conseqüente classificação no certame.  

 

Ademais, o Recorrente afirmou que foi alegado pela empresa 

Vide que esta não apresentou em sua documentação o Engenheiro 

Eletricista ou profissional com atribuições compatíveis na forma da 

legislação em vigor. Porém o responsável técnico apresentado pela 

empresa, o senhor Glauco de Oliveira Manso é Engenheiro Civil e possui 

atribuições para suprir a necessidade do item 6.1.4 do edital, reforçando o 

requerimento de revisão da Decisão e posterior classificação.  
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Em suas contrarrazões a empresa Vide alega que o Recurso não 

merece ser recebido, visto que o edital é claro em dizer o horário de 

protocolo, qual é das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 

16h00min, dentro do prazo estipulado. Sendo que a empresa Recorrente 

protocolizou seu recurso às 11h19min, ultrapassando em 19 (dezenove) 

minutos do horário estabelecido no edital. 

 

Deste modo, a Recorrida se baseia no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e requer o não recebimento do recurso e 

conseqüente não julgamento por ser intempestivo.  

 

Pois bem, relatados os fatos passamos a análise do caso.   

 

Devido a gravidade das acusações elencadas no recurso da 

empresa São Gabriel a Presidente da CPL se viu impossibilitada de 

participar do julgamento do referido recurso, submetendo, mediante 

despacho, para apreciação da autoridade superiora, neste caso a 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do Município. 

 

Inicialmente verifica-se que o Recorrente atribui o fato de sua 

desclassificação à ausência de autenticação de alguns documentos. 

Chegando a deixar claro na peça a sua opinião sobre o caso, qual coaduna 

com a ideia de a Presidente da CPL ter, de forma intencional, deixado de 

autenticar o alvará e o balanço patrimonial, sugerindo com perguntas ao 

fim das narrativas que seria com o objetivo de prejudicar a empresa.  

 

Nota-se que a Recorrente afirma em seu recurso, que enviou 

dois funcionários para a sala de sessões da Camara Municipal de 

Pinheiros, onde estaria acontecendo a abertura do certame, tais 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  
 

4 
 

funcionários tinham o dever de autenticar os documentos e apresentar os 

envelopes para participação do certame, visto que o representante legal 

da empresa estava impossibilitado de se fazer presente.  

 

Sendo assim, um dos funcionários entregou a documentação 

para a Presidente, que designou a outro membro da CPL, não sabendo 

identificar qual, que procedesse com tal atividade. No entanto, após as 

autenticações e entrega dos envelopes tais funcionários deixaram o local 

da licitação sem que fizesse nenhuma consideração.  

 

Neste caso a resolução é simples, pois a Comissão de Licitação 

não tem a obrigação de escolher os documentos a serem autenticados, 

esta é uma responsabilidade da empresa que solicita tal serviço. Deve-se 

determinada empresa ter conhecimento do que necessita e exigir, não 

somente entregar os documentos e esperar que tudo seja resolvido ao seu 

gosto.  

 

Imaginemos se todas as empresas que fossem autenticar seus 

documentos simplesmente os entregassem aos membros da Comissão 

sem especificar quais devem ser autenticados de acordo com suas 

necessidades. Fugiria completamente da competência dos Servidores 

Municipais, quais estariam desenvolvendo as funções dos representantes 

de cada empresa. 

A Comissão de Licitação jamais se escusou de seus serviços, o 

desenvolvendo sem distinção de “A” ou “B”, pautando seus trabalhos nos 

princípios regentes da Administração Pública, orgulhando a Administração 

por nunca ter sido alvo de dúvidas ou apurações de conduta fraudulenta 

ou de desvio de caráter.  
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Atribuir uma responsabilidade dessa magnitude a CPL é o mesmo 

que ofertar uma denúncia. Porém o peso de uma denúncia inconseqüente 

na tentativa de livrar-se de conduta falha pode acarretar em 

conseqüências mais gravosas que a mera desclassificação em um 

certame.  

 

Importante salientar, que a obrigação da verificação da 

documentação antes de ser apresentada não pode nunca ser da Comissão, 

pois esta sim seria conduta falha, estaria neste caso a CPL agindo em 

favor de uma empresa, o que é reprovado com veemência por esta 

Administração.  

 

Em determinado ponto do recurso da empresa São Gabriel chega 

a ser mencionado também da desnecessidade de autenticação dos 

documentos sob a égide do princípio da boa fé objetiva, onde são 

apresentados julgados neste sentido. Entretanto, em um certame 

licitatório além dos princípios basilares da Administração Pública, como o 

da moralidade, legalidade, impessoalidade, probidade administrativa, 

soberania do interesse público dentre outros, todo o certame é 

condicionado ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Qual 

atribui força de lei ao edital da licitação, valendo-se tanto para o Município 

neste caso, quanto para os licitantes. 

 

Sucintamente falando, o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório faz valer que seja cumprido apenas o que está descrito no 

edital, sem sobras ou faltas. Ou seja, por mais que haja entendimento 

jurisprudencial e doutrinário no sentido da não necessidade de 

autenticação de documentos para certames licitatórios, o edital exige que 

sejam autenticados, sendo assim não há como desconsiderar. 
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Todavia, percebe-se do recurso interposto que a preocupação 

maior se da à questão da autenticação, quando a desclassificação da 

empresa Recorrente se deu não somente por isso. Ficando dedicado a 

ausência de profissional de Engenharia Eletricista apenas cinco parágrafos 

do recurso enquanto ao tópico anterior empenharam-se cinco laudas.  

 

Percebe-se a clara tentativa de atribuir a culpa a Comissão de 

Licitação, imprimindo uma imagem errônea de que a conduta da 

Presidente foi dolosa para lesar a empresa no certame.  

 

Pois bem, em que pese as alegações até mesmo agressivas da 

empresa em se defender da ausência de autenticação, vale frisar o tópico 

menos abordado por esta.  

 

O item 6.1.4 do Edital da Tomada de Preços trata da capacidade 

técnica, onde em seu subitem, o 6.1.4.1, alínea “a”, exige-se dois 

profissionais como responsáveis técnicos, sendo estes um Engenheiro Civil 

e o outro um Engenheiro Eletricista ou profissional com atribuições 

compatíveis, vejamos:  

 

6.1.4 - Relativos à Capacidade Técnica: 

 

6.1.4.1 Comprovante de registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) da empresa e de seus 

responsáveis técnicos, sendo necessária indicação dos seguintes 

profissionais como responsáveis técnicos para acompanhamento 

dos serviços objeto desta licitação: 

 

a) Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista ou profissional 

com atribuições 

compatíveis na forma da legislação em vigor   
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Observa-se que as partes grifadas da citação acima foram 

destacadas no próprio edital, não sendo grifo nosso para esta decisão, o 

que define ainda mais a importância da exigência dos dois responsáveis 

técnicos.  

 

No entanto, a empresa Recorrente apresentou apenas um 

responsável técnico, sendo ele o senhor Glauco Oliveira Manso, 

Engenheiro Civil, CREA MG-61.564/D. O edital é claro em exigir dois 

profissionais, sendo eles um Engenheiro Civil e outro para ser Responsável 

pela parte elétrica da obra. O que não foi feito pela recorrente, conforme 

se confirma em sua documentação de habilitação às fls. 487/559 dos 

presentes autos.  

 

Ademais, o Recorrente afirma que o responsável técnico 

apresentado por ele em sua habilitação possui os requisitos necessários 

para executar instalações elétricas prediais em baixa tensão. Entendendo-

se por baixa tensão aquela instalação inferior a 1.000V (um mil volts). Tal 

habilitação para execução de instalações elétricas prediais se deu pelo 

CREA/ES à fl. 552, qual de fato procede.  

 

No entanto, as atribuições certificadas pelo CREAS/ES e 

constantes na fl. Mencionada acima não é uma exclusividade do 

Engenheiro Civil que integra o quadro da Recorrente, mas sim de todos os 

Engenheiros Civis e Arquitetos, por possuírem em sua grade curricular 

matéria pertinente a projeto elétrico de baixa tensão.  

 

Tal benefício é regulamentado pelo CONFEA por meio de uma 

decisão regulamentadora qual definiu os limites e atribuições para 
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projetos de instalações elétricas, especificamente no item 4.2 da aludida 

Decisão que segue, vejamos:    

 
REF.SESSÃO : PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.355 DECISÃO : PL-1884/2008 
PROTOCOLOS : CF-3129/2008 E CF-3130/2008 INTERESSADO : SISTEMA 
CONFEA/CREA EMENTA: CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
PLENÁRIO DO CONFEA, QUE TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER LIMITES DE 
ATRIBUIÇÕES PARA PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
ESPECIFICAMENTE PARA OS PROFISSIONAIS ENGENHEIROS ELETRICISTAS, 
ENGENHEIROS MECÂNICOS, ENGENHEIROS CIVIS E ARQUITETOS 
URBANISTAS. O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 19 a 21 

de novembro de 2008, apreciando a Deliberação nº 1.109/2008 – CEEP, 
referente à Proposta nº 17/2008-CCEARQ, que sugere ao Confea promover 
reunião para tratar das questões de atribuição em projetos elétricos de baixa 
tensão, entre os Coordenadores Nacionais das Câmaras Especializadas de 
Arquitetura, Civil e Elétrica, e à Proposta nº 18/2008-CCEARQ, que propõe a 
articulação das CEARQs para responder na forma da legislação ao problema da 
recente autuação de Arquitetos por exorbitância no exercício profissional pelas 
Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, e considerando que o inciso 
XLVII do art. 9º da Resolução nº 1.015, de 2006 estabelece que compete ao 
Plenário do Confea instituir Grupo de Trabalho; considerando que o art. 81 da 
citada Resolução estabelece que o grupo de trabalho tem por finalidade coletar 
dados e estudar temas específicos, objetivando orientar os órgãos do Confea 

na solução de questões e na fixação de entendimentos; considerando que o 
art. 83 da mesma Resolução estabelece que o grupo de trabalho é composto 
por, no máximo, cinco integrantes, conselheiros federais e profissionais 
especializados no tema, em número fixado pelo Plenário do Confea, tendo por 
base sua complexidade, DECIDIU: 1) Instituir um Grupo de Trabalho no 
âmbito de seu Plenário, que tenha como objetivo estabelecer limites de 
atribuições para projetos de instalações elétricas, especificamente para os 
profissionais Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Mecânicos, Engenheiros 
Civis e Arquitetos Urbanistas. 2) Estabelecer a constituição do Grupo de 
Trabalho da forma seguinte: 1 (um) representante da Coordenaria de Câmaras 
Especializadas de Engenharia Elétrica – CCEEE, 1 (um) representante da 

Coordenaria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC, 1 (um) 
representante da Coordenaria de Câmaras Especializadas de Arquitetura – 
CCEARQ, 1 (um) representante da Coordenaria de Câmaras Especializadas de 
Engenharia Industrial – CCEEI e 1 (um) representante da CEEP, que não seja 
das áreas de atuação profissional, diretamente interessadas na questão, o qual 
deverá coordenar o Grupo de Trabalho. 3) O Grupo de Trabalho deverá 
apresentar proposta ao Plenário, até junho de 2009. 4) Propor como diretrizes 
o seguinte: 4.1) Referencial para atribuições profissionais é a Resolução nº 
1.010, de 2005, vinculando a atribuição do profissional à sua formação. 4.2) 
Os profissionais das áreas de Engenharia Civil e Arquitetura teriam 
atribuições para projeto, execução e correlatos, em projetos elétricos 
de baixa tensão, limitados às exigências das concessionárias públicas 

e da ANEEL em razão da potência instalada, limitada a no máximo 75 
kVA, além de outras limitações impostas por questões técnicas 
específicas. 5) Determinar aos Creas que se abstenham de aplicar eventuais 
sanções a profissionais destas áreas, até que as condições de exame de 
atribuições estejam claramente estabelecidas e consolidadas via decisão do 
Plenário do Confea. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil MARCOS TÚLIO DE 
MELO. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Federais ADMAR 
BEZERRA ALVES, FERNANDO LUIZ BECKMAN PEREIRA, JOSE CLEMERSON 
SANTOS BATISTA, JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JÚNIOR, OSNI SCHROEDER, 
RODRIGO GUARACY SANTANA e VALMIR ANTUNES DA SILVA. Votaram 
contrariamente os senhores Conselheiros Federais ETELVINO DE OLIVEIRA 
FREITAS, FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DO VALE, IRACY VIEIRA SANTOS 

SILVANO, LINO GILBERTO DA SILVA, que fez a seguinte declaração de voto: 
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“Votei contrário à criação do GT, para discutir e estabelecer os limites de 
atribuições para projetos de instalações elétricas, por entender que o GT irá 
tratar de atribuições profissionais, sem a possibilidade de participação dos 
Técnicos Industriais e dos Tecnólogos nas discussões e que também têm 
atribuições para o assunto objeto do GT. Por não haver a possibilidade destes 
profissionais discutirem o assunto e ser parte interessada, por isso votei 
contrariamente.” e MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO. Abstiveram-se 

de votar os senhores Conselheiros Federais ANA KARINE BATISTA DE SOUSA, 
ANGELA CANABRAVA BUCHMANN, CLÁUDIO PEREIRA CALHEIROS, ISACARIAS 
CARLOS REBOUÇAS e JAQUES SHERIQUE. Cientifique-se e cumpra-se. 
Brasília, 24 de novembro de 2008. Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo, Presidente. 
Grifo nosso. 

 

Sendo assim, não existe nada de extraordinário que abone a 

ausência do profissional especialista em projetos elétricos, que neste caso, 

assim como é taxado no edital se trata de Engenheiro Eletricista ou 

profissional com atribuições compatíveis na forma da legislação em vigor.  

 

Percebe-se também que a Recorrente argumenta a possibilidade 

de seu Engenheiro Civil ser o responsável técnico da obra, atendendo aos 

dois profissionais que se exige justamente pela frase que flexibiliza o 

profissional de engenharia eletricista: “...ou profissional com atribuições 

compatíveis na forma da legislação em vigor”.  

 

Porém, no item 6.1.4.1, quando o edital permite que seja outro 

profissional compatível com o Engenheiro Eletricista ele não abre mão de 

outro profissional. Ou seja, é mais do que evidente que a exigência é de 

dois profissionais, um exclusivo a Engenharia Civil e outro exclusivo a área 

elétrica.  

 

Deste modo, por mais que seja conferido aos Engenheiros Civis e 

Arquitetos a habilitação para confecção de projetos elétricos de baixa 

tensão, o Edital exige a presença de um segundo profissional específico na 

área. Sem desmerecimento a competência dos profissionais, faz-se a 

exigência de um segundo que seja especialista, onde sua atividade será 

exclusiva para determinada função, ante a seriedade da obra licitada e 
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necessidade de perfeição em sua execução. Não podendo substituir-se 

especialista por profissional genérico.  

 

Ademais, mesmo que seja conferido aos Engenheiros Civis e 

Arquitetos a função de projetos elétricos de baixa tensão, é mais do que 

compreensível que um profissional que esteja voltado exclusivamente a 

uma função, tende a desenvolvê-la com maior rigor e perfeição. Seguindo 

este pensamento o edital previu a necessidade de dois profissionais. 

 

Outro ponto importante a ser elencado é o de que a empresa 

Vide qual fora classificada e declarada vencedora na ata de fls. 760/768, 

apresentou em sua documentação de habilitação dois profissionais, sendo 

um Engenheiro Civil para a obra e outro Engenheiro de Telecomunicações 

que atua exclusivamente para o projeto elétrico.  

 

Assim como já descrito na ata mencionada, o profissional de 

engenharia de telecomunicações tem atribuições para desenvolver tal 

função. Atribuições estas que são conferidas pela resolução do CREAS de 

nº 218/73, art. 9º, inciso, I, confirmando sua capacidade.  

 

  Desta feita, não existe a possibilidade de aceitar a situação da 

empresa Recorrente, quando sua concorrente classificada em sequência 

apresenta uma situação compatível com o edital, ratificando que é 

possível para uma empresa seguir as exigências editalícias.  

 

Tal ratificação só não pôde ser confirmada em maior número 

visto que segundo a lei Estadual que trata da inversão de fases em 

tomada de preços, qual o Município é adepto, determina que se abra 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  
 

11 
 

somente o envelope das três primeiras colocadas na classificação das 

propostas em menor preço.  

 

Sendo assim, havendo empresa dentro dos padrões editalícios e 

comprovado que o motivo da desclassificação da Recorrente não se deu 

apenas pela ausência de autenticação de documentos, o que foi atribuído 

pelo Recorrente como responsabilidade da Presidente da CPL, e já 

desmistificado na presente Decisão, não vislumbro a possibilidade de 

procedência do Recurso. 

 

No tocante as Contrarrazões da empresa Vide, no ponto em que 

se trata da intempestividade do recurso, se baseando no item 9.2.1 do 

edital que diz que os horários para protocolo se darão entre às 08h00min 

e 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Quando o Recorrente 

protocolizou às 11h19min.  

 

Salienta-se que mesmo que o horário tenha ultrapassado 

dezenove minutos do que o especificado no edital, não se pode um 

servidor deixar de receber o documento estando ele em serviço. Pois o 

horário estipulado no edital é justamente o horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES, no entanto, tendo um servidor 

ainda nas instalações em serviço, mesmo que no horário de almoço, não 

pode este se escusar de receber o documento, efetuando o protocolo. 

Principalmente quando protocolizado em data dentro do prazo.  

 

Deste modo, julgo IMPROCEDENTE o recurso da empresa 

SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, julgando PARCIALMENTE 

PROCEDENTE as contrarrazões da empresa VIDE CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, para manter desclassificada a empresa SÃO 
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GABRIEL, permanecendo vencedora do certame a empresa VIDE 

CONSTRUÇÕES, mantendo inalterado qualquer decisão proferida 

na ata de fls. 760/768. 

 

Por fim, finda-se o efeito suspensivo do recurso com a publicação 

da presente Decisão, devendo prosseguir de imediato com o curso do 

certame.  

 

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 

 

Publique-se esta Decisão no site do Município e seu teor no 

Diário Oficial do Estado. Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 18 de abril de 2019. 

 

 

 

MARINETE ZAMPROGNO ZIVIANI   

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo 

  


