
 
 
 
 
 

 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

EMPRESA 

LICS SUPER ÁGUA EIRELLI  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº  04.857.522/0001-65, com sede na Linha Cristal, s/nº, Selbach, RS,  

 

ITENS SOBRE OS QUAIS APRESENTOU RAZÕES DE RECURSO: 

Não cumprimento do item 5.2.21 por parte da empresa ENTAAL 

ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS  

 

FORMA DE ENVIO: 

Protocolo realizado TEMPESTIVAMENTE em data de 27 de abril de 2017. 

 

CONTEÚDO 

O Licitante recorrente sugere a revisão da decisão, pretendendo seja a empresa ENTAAL 

ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, DECLARADA 

INABILITADA na fase de Habilitação, em virtude do descumprimento ao item 5.2.21 do 

Edital, tendo em suma, apresentado as seguintes razões recursais: 

 

... não foi cumprido pela Empresa Entaal Engenharia e Serviços de Tratamento de 

Águas, o que solicitado no edital em destaque o item 5.2 envelope nº 01- “Documentos 

de Habilitação”, no 5.2.21 “Plano de execução do serviço com detalhamento dos 

processos a serem empregados, assinado pelo Responsável Técnico da licitante, cujo 

nome, título e inscrição no CRQ, deverá constar de maneira clara e legível no 

documento”. 

... 

Ainda, procurando colaborar numa análise do que apresentada como suposto 

documento para cumprimento do exigido, vejam nobre Comissão e demais, o Anexo I, 

que trata da ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, vem trazer uma 

síntese, um balizador para as Empresas participantes discorrerem no seu Plano de 

Execução dos Serviços, o que novamente reforçamos a empresa ENTAAL, não cumpre 

o requerido. 

... 

Consagrado no edital, onde trata ‘Das Disposiões Finais’ que, “As questões não 

previstas neste edital serão resolvidas pela comissão de licitações com base nas 



 
 
 
 
 

 

 
 

normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de 

direito, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações.” 

... 

  

 

DECISÃO: 

O artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e atualizações posteriores, regra a 

forma do processamento e julgamento das licitações, estabelecendo procedimentos. 

Veja-se que a Lei remete sempre aos critérios de avaliação OBJETIVAMENTE 

constantes do Edital. 

Traz também a Lei Federal 8.666/93, junto ao § único, a vedação no tocante a utilização 

de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda 

que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O EDITAL DEFINIU AS 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PARA O Plano de execução do serviço; 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O JULGAMENTO OBJETIVO DO 

REFERIDO PLANO DE EXECUÇÃO  DO SERVIÇOS ESTÁ DEFINIDO JUNTO AO ITEM 

5.2.21 DO EDITAL, UNICAMENTE DA SEGUINTE FORMA: “detalhamento dos processos a 

serem empregados, assinado pelo Responsável Técnico da licitante, cujo nome, título e 

inscrição no CRQ, deverá constar de maneira clara e legível no documento”; 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  O FATO DE QUE A EMPRESA 

RECORRIDA EFETIVAMENTE APRESENTOU O SEU Plano de execução do serviço 

com detalhamento dos processos a serem empregados, assinado pelo Responsável Técnico da 

licitante, cujo nome, título e inscrição no CRQ, deverá constar de maneira clara e legível no 

documento; 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR O 

REFERIDO PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA DIVERSA À 

ESTABELECIDA JUNTO AO ITEM 5.2.21 DO EDITAL, NÃO ESTANDO PERMITIDA 

QUALQUER ANAÁLISE COM BASE EM ELEMENTOS SIGILOSOS, SECRETOS, 

SUBJETIVOS OU RESERVADOS; 

 

DECIDE A EQUIPE DESIGNADA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO EIS 

QUE TEMPESTIVO, E NO MÉRITO PELA SUA IMPROCEDÊNCIA. 

 

FINALIZAÇÃO 



 
 
 
 
 

 

 
 

Junte-se a Decisão aos autos do processo licitatório. 

Documento formulado para que seja fornecido à empresa 

firmatária do recurso, demais participantes, bem como, para que 

seja amplamente publicado junto ao site oficial 

www.quinzedenovembro.rs.gov.br  . 

Quinze de Novembro, RS, 10 de maio de 2017. 

Atenciosamente 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 

http://www.quinzedenovembro.rs.gov.br/

