
ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS – SANTA CATARINA. 

 

 

 

 

PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob nº 35.7995.728/0001-31, com sede na Rua Coronel Albuquerque, 

nº 79, Centro, município de Curitibanos/SC, CEP 89520-000, neste ato representada por 

NICOLE PASTORELLO LOURENÇO DE LIMA, brasileira, solteira, empresária, 

portadora da Cédula de Identidade n° 4113331203 e inscrita no CPF sob n° 008.903.840-

10, residente e domiciliada na Rua Coronel Albuquerque, nº 79, Centro, município de 

Curitibanos/SC, CEP 89520-000, vem interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face 

da decisão que considerou a empresa “Cerâmica Ouro da Terra Ltda” vencedora do 

processo licitatório nº 08/2022, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos: 

Requer o processamento do presente recurso, com sua remessa à autoridade 

superior, para que proceda ao seu julgamento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitibanos (SC), 28 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

NICOLE PASTORELLO LOURENÇO DE LIMA 

 

 

 



 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM CONCORRÊNCIA 

 

Ref. Pregão 08/2022 

Recorrente:  PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA. 

 

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC. 

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Ilmo. 

Presidente, a recorrente apresenta as razões pelas quais, no caso, sua decisão foi 

equivocada, merecendo os devidos reparos. 

I. TEMPESTIVIDADE  

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a 

intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 25/02/2022.  

Sendo o prazo legal para a apresentação da presente medida recursal de 05 

(cinco) dias úteis, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas. 

II. O MOTIVO DO RECURSO 

A Recorrente se inscreveu para participar do processo licitatório de concorrência 

nº 08/2022 do Município de Canoinhas/SC, o qual tem como objeto a prestação de 

serviços de escavação para execução de drenagem com equipamento de 

terraplenagem, Retroescavadeira. 

Entendo que decisão que julgou o processo licitatório merece ser revista, senão 

vejamos. 

Sabe-se que os atos da administração pública devem obedecer aos Princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, e Eficiência, conforme estabelece 

o art. 37, da Constituição Federal. 

Por sua vez, o processo licitatório é regido pelo Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, que no presente caso, é o Edital de Concorrência nº 

166/2021. 



Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e 
dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 
devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 
respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na 
via administrativa ou judicial. 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 
alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 
interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 
qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 
impessoalidade e à probidade administrativa. (CARVALHO FILHO, José 
dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31 ed., São Paulo: Atlas, 
2017, p. 253-254) 

Nota-se, pois, a necessidade de observar fielmente as regras contidas no edital, 

vez que, este documento seria “a lei do processo licitatório”. 

Contudo, não houve observância dos itens 11.1 do edital no caso em tela, pois a 

empresa considerada vencedora, “Cerâmica Ouro da Terra Ltda”, não atendia o disposto 

nos referidos itens. 

Veja-se que o item 11.1 é claro ao dispor que a documentação entregue pelas 

licitantes poderia ser apresentada em via original ou cópia autenticada, contudo, a 

empresa vencedora apresentou os documentos Declaração Unificada, Declaração de 

Tratamento Diferenciado Lei123/2006, Declaração de Empresa de Pequeno Porte, 

Declaração de Habilitação, Atestado de Capacidade Técnica, Proposta de Preços sem 

autenticação em Cartório ou Assinatura digital, tendo em vista que trata-se de processos 

licitatórios via digital e que documentos porem ser facilmente adulterados sendo 

questionável sua veracidade e comprometimento com as declarações deles impostas. 

Assim, note-se que a licitante descumpriu o disposto naquele item do edital, 

merecendo, portanto, a desclassificação. 

Ainda, quanto a atividade da presente licitação, que refere-se a escavações e 

drenagens e demais atividades que se enquadram nas atividades de engenharia e que 

demandam empresa especializada, capacitada, habilitada e registradas junto ao CREA 

para execução. Ressalta-se que em pesquisa junto ao CREA (Concelho Regional de 

Engenharia e Agronomia), não foi localizado registro da Cerâmica Ouro da Terra Ltda 

e, consequentemente não possui responsável técnico por suas atividades e execuções, 



o que a torna inapta para execução do serviço especificado do presente edital de 

licitação. 

A empresa PS.ELLO ENGENHARIA E TRANSPORTES, além de atestado sua 

capacidade técnica por empresa terceira, possui registro no CREA (nº162819-0), tem 

responsável técnico por suas atividades e também possui histórico de atividades de 

execuções de drenagens e escavações registradas através de ARTs (Anotações de 

Responsabilidade Técnica) Assinado por Engenheiro responsável pelas atividades da 

empresa. 

Observe-se, pois, que a empresa vencedora merece desclassificação, por não 

atender as determinações básicas impostas para execuções de tais atividades, embora 

não explicitas/exigidas de comprovação no referido edital, conforme demonstrado no 

presente recurso. 

Neste ponto, vale esclarecer que a Recorrente está classificada em segundo 

lugar, logo após àquela considerada vencedora da licitação, de modo que, com a 

validação dos pontos aqui abordados, seria vencedora da licitação. 

Dessa forma, fica demonstrada a necessidade de revisão e correção do 

julgamento do processo licitatório, se não do Edital, a fim de se cumprir o que dispõe o 

instrumento convocatório, motivo pelo qual, ingressa-se com o presente recurso. 

III. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, e no mérito seja 

julgado procedente, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE JULGAMENTO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 08/2022, para desclassificar a empresa “Cerâmica 

Ouro da Terra Ltda”, ou, de modo subsidiário, revisar exigências do Edital de acordo 

com as atividades licitadas. 

Nestes termos,  

pede deferimento. 

Curitibanos (SC), 28 de Fevereiro 2022. 

 

 



 

NICOLE PASTORELLO LOURENÇO DE LIMA 
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