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DECISÃO DE RECURSO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
PROCESSO Nº. 007/2012 
 

Recebemos o recurso interposto pela empresa 

MÁRCIO CAETANO RATUCHINSKI-ME – CNPJ Nº. 02.783.015/0001-0, neste 

ato, denominada como RECORRENTE, bem como da contra razão da 

empresa AROEIRA – CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N.º 02.250.369/0001-

88, neste ato, denominada como RECORRIDA.. 

 
DAS RAZÕES 

 

A RECORRENTE alega no recurso interposto que a 

empresa é estabelecida no endereço na Rua Presidente Jânio Quadros, s/n, 

Bairro Planalto Ipiranga I, Várzea Grande/MT; Que as empresas participantes 

da Concorrência Pública nº 02/2012, tendo sido analisadas a documentação de 

duas empresas MOREIRA CONSTRUÇÃO LTDA e a Recorrente MÁRCIO 

CAETANO RATUCHINSKI-ME que acabou vencendo a licitação por apresentar 

o menor preço, porém acabou sendo inabilitada; Que foi inabilitada em razão 

de não atender o item 12.5.11 do edital, não apresentou firma reconhecida no 

Atestado de Capacidade Técnica; Que a Recorrente ficou irresignada com a 

decisão e interpôs o presente recurso em virtude de não configurar motivo hábil 

a ensejar a inabilitação da Recorrente; Que apresentou o atestado de 

capacidade técnica original emitido pela firma; Que a Lei nº 8.666/93 não exige 

o reconhecimento de firma em documento, pois prevalece o entendimento que 

estes possuem presunção de veracidade; Que desde a década de 60 não 

exige mais a obrigatoriedade de reconhecimento de firmas; Que já não 

considera o reconhecimento da firma um condição para a validade da 

procuração e documento; Que o artigo nº 32 da Lei nº 8.666/93 que os 

documentos relativo à habilitação pode ser apresentados em original, em cópia 

autenticada em cartório, por cópia autenticada por servidor da Administração; 
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Que afronta o Princípio do Formalismo Moderado por pautar-se em excesso de 

rigorismo; Que a concorrência pública deve ter como escopo possibilitar o 

maior número de concorrentes, e não, limitá-lo, excessivo e exclusivo 

formalismo; Que o certame licitatório visa à escolha do futuro contratante que 

apresente a melhor proposta para a Administração Pública; Que o certame 

deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à 

Administração; Que a decisão da Comissão de Licitação deve ser afastada; 

Que afronta aos Princípios da Competitividade e da Proporcionalidade; Que 

requer que seja reformada a decisão da Comissão de Licitações. 

Que a empresa AROEIRA CONSTRUÇÃO LTDA 

sagrou-se vitoriosa, sendo contestada pela Recorrente, pois não apresentou o 

atestado que comprove aptidão para desenvolve as atividades pertinente e 

compatível com o objeto da licitação; Que a empresa particular Madjer 

Alexandre Okde Nunes atesta que a empresa Moreira Construção Ltda está 

compatível para fornecimento de Módulos de Sala, sem no entanto fazer 

qualquer referência ao Edital ou a especificação deste; Que a habilitação visa 

aferir se a pessoa interessada em contratar com a Administração preenche os 

requisitos e as qualificações  para a adequada execução do objeto licitado; Que 

o art. 30, II da Lei 8.666/93 exige que a empresa apresente o Atestado de 

Capacidade Técnica descrevendo, comprovação de aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto de licitação; Que nem de forma genérica por ser compreendido, 

pois não descrimina as obras a serem executadas conforme edital; Que requer 

seja reformada a decisão da Comissão de Licitação para  Inabilitar a empresa 

Aroeira Construção Ltda por não atender as exigências contidas no art. 30,II. 
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DAS CONTRA RAZÕES 

 

Argüi a RECORRIDA em sua defesa que o recurso 

interposto pela Recorrente, que a inabilitação pelo fato de não atender ao item 

12.5.11 do edital, conforme descrevemos abaixo: 

 

“12.5.11 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original 

ou cópia autenticada em cartório, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, nesse caso com firma reconhecida, 

em nome e favor da empresa licitante, que comprove a aptidão 

para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação”. 

 

Que a Recorrida juntou no processo licitatório, 

documentos de habilitação nos moldes requeridos pelo Edital, restando patente 

a competência da ora Recorrente no que tange à consecução das obras em 

questão, conforme documentação apresentada; Que a Recorrida só 

apresentou a documentação correlata com o Edital, comprovando que a 

empresa já realizou obra pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 

satisfatoriamente, com as mesmas características do objeto  ora licitado; Que o 

Recurso da Recorrente carece de fundamentação legal; Que a Recorrida 

tomou todas as providências cabíveis e legais necessários para o bom 

andamento do processo licitatório; Que tanto é verdade que a empresa 

Recorrente foi Inabilitada justamente porque aos r. atestados não estavam com 

firma reconhecida; Que a Recorrente ingressou na realidade com 2 (dois) 

recursos Administrativos, causando assim, confusão e querendo atrapalhar o 

brilhante trabalho desta comissão; Que a Recorrente manifestou o desejo de 

interpor recurso pelo seguinte motivo: Que a empresa vencedora (AROEIRA 

CONSTRUÇÕES LTDA), não poderia ser hinabilitada por não observar o item 

12.5.11 do Edital; Que ocorre que, numa narrativa confusa, a Recorrente deu 

outro escopo aos recursos apresentados, manifestando outros pedidos, que 
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não os alegados no momento da sua manifestação em Ata; Que não merece 

prosperar os Recursos pela Recorrida, em razão que a Recorrente não 

obedeceram as normatização legal do presente Edital, bem como por conter 

pedidos não especificados no momento da manifestação de interpor recurso 

em Ata do motivo de interposição recursal; Que requer que seja julgado 

improcedente aos RECURSOS, dando assim continuidade e finalização aos 

procedimentos licitatórios.  

 

DA ANÁLISE 

 

A Secretaria de Educação solicitou a realização do 

Pregão Presencial através da CI nº. 11/2012 de 19/01/2012 (fl. 06), juntamente 

com Termo de Referência nº. 03/2012 de 19/01/2012 (fls. 07/14), Solicitação de 

Materiais e/ou Execução de Obras/Serviços (fls. 16 e 16), Coleta de Preços (fls. 

17/20), Dotação Orçamentária (fl. 240), Autorização do Prefeito (fl. 27), Minuta 

do Edital (fls. 32/88), Parecer da Procuradoria Geral do Município (90/92), 

Edital (fls. 95/149), Aviso de Licitação (fl. 150), publicações nos jornais: Jornal 

Diário de Cuiabá em 18/02/2012 (fl. 151), AMM em 20/02/2012 (fls. 152) e 

Diário Oficial da União (fl. 153), Impugnações (fls. 154/157), Adendo (fls. 

158/159), publicação Jornal Diário de Cuiabá (fl. 160). 

Aviso de Suspensão (fl. 161), Publicações, Diário 

Oficial da União 08/03/2012 (fl. 162), AMM, 08/03/2012 (fl. 163 e 165/167)  e 

Diário de Cuiabá em 08/03/2012 (fl. 164). 

CI nº. 302/2012 de 13/03/2012 da Secretaria de 

Origem com o Termo de Referência nº. 16/2012 de 07/03/2012 com as 

adequações (fls. 169/184), Solicitação de Materiais e/ou Execução de 

Obras/Serviços (fls. 185/192), Coleta de Preço (fl. 193), Minuta (fls. 195/258), 

Parecer da Procuradoria Geral do Município (fl.260 e 261), Edital (fls. 262/324), 

Reaviso de Licitação (fl. 325), publicações, Diário Oficial da União em 

29/03/2012 (fl. 326), AMM em 29/03/2012 e Diário de Cuiabá (fl. 328). 
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A sessão foi realizada em 11/04/2012, com a 

participação de duas empresas: Márcio Caetano Ratuchinski – ME e Aroeira – 

Construções Ltda. 

Na sessão foram feitos o credenciamento 

normalmente das empresas, o Pregoeiro perguntou se tinha alguma objeção, 

ninguém se manifestou; o Pregoeiro abriu os envelopes de propostas, deu 

vistas e perguntou se tinha alguma objeção, ninguém se manifestou, lançou as 

propostas no sistema e iniciou a etapa de lances, houve uma disputa acerrada 

entre as duas empresas, sendo que o valor estimado pela Prefeitura R$. 

2.451.098,67 (dois milhões quatrocentos e cinqüenta e um mil noventa e oito 

reais sessenta e sete centavos), na disputa a empresa Aroeira – Construções 

Ltda, chegou ao valor de R$ 1.980.000,00 (um milhão novecentos e oitenta mil 

reais) e a empresa vencedora Márcio Caetano Ratuchinski-ME chegou ao valor 

de R$ 1.970.000,00 (um milhão novecentos e setenta mil reais), o Pregoeiro 

negociou diretamente com o licitante chegando-se ao valor de R$ 1.965.000,00 

(um milhão novecentos e sessenta e cinco mil reais). 

Na abertura do envelope de habilitação nos 

documentações do licitante vencedor foi constatado pelo Pregoeiro e a 

empresa classificada em segundo lugar, no Atestado de Capacidade Técnica 

de uma empresa privada estava autenticado, porém sem reconhecimento de 

firma, contrariando o item 12.5.11 do Edital o qual descrevemos abaixa: 

 

“Item 12.5.11 – ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA em original ou cópia autenticada em 

cartório, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, nesse caso com firma 

reconhecida, em nome e favor da empresa licitante, 

que comprove a aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível, em características 

com objeto da licitação”. 
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O Atestado de Capacidade Técnica, apresentado pela 

Recorrente em seu envelope de habilitação é de empresa privada, portanto 

deveria ser com firma reconhecida como determina no Edital, portanto a 

empresa vencedora Márcio Caetano Ratuchinski-ME, foi INABILITADA. 

A empresa Aroeira – Construções Ltda classificada 

em segundo lugar com o último lance R$ 1.980.000,00 (um milhão novecentos 

e oitenta mil reais), o Pregoeiro negociou diretamente com o licitante chegando 

ao um de valor de R$ 1.970.000,00 (um milhão e novecentos e setenta mil 

reais), abriu-se o envelope da segunda colocada, feita conferência pelo 

Pregoeiro e não foi constatada nenhuma irregularidade. O Pregoeiro deu vistas 

dos documentos à empresa Inabilitada, o qual alegou que o Atestado de 

Capacidade Técnica da empresa Aroeira – Construções Ltda não atende ao 

item 12.5.11 do Edital. 

Na fase final da sessão o Pregoeiro perguntou aos 

licitantes se algum licitante tinha interesse de apresentar recurso, o 

representante da empresa Márcio Caetano Ratuchinski-ME, manifestou 

interesse de interpor recurso pelo seguinte motivo: Que a empresa Aroeira 

Construções Ltda não se habilita devido o item 12.5.11 do Edital na 

qualificação técnica, não apresentou o atestado que comprove aptidão 

para desenvolver as atividades pertinente e compatível com o objeto da 

Licitação. (fl. 446). 

 DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, por todas as razões legais e que o 

Edital é a Lei entre as partes, a priori, conheço do recurso e lhe nego 

provimento, mantendo classificada a empresa Aroeira – Construções Ltda, 

eis que todos os atos praticados estão em conformidade com a lei.  

Com relação ao pleito da Recorrente que seja 

reformada a decisão do Pregoeiro que Inabilitou a Recorrente, houve a 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

 7 

DECADÊNCIA, vez que não houve manifestado com relação a esse pleito (art. 

4º inciso XX da Lei 10.520/2002 e item 13.7 do Edital). conforme descrito 

abaixo: 

“Art. 4º, XX da Lei nº 10.520/2002 – a falta de 

manifestação imediata e motivada do licitante 

importará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 

vencdedor”. 

“Item 13.7 do Edital – A ausência de manifestação 

imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do 

objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à  

autoridade competente para  a homologação”. 

 

Transcrevemos abaixo, conforme manifestação do 

representante da empresa Márcio Caetano Ratuchinski-ME, ditado ao 

Pregoeiro, constado em Ata assinada pelos licitantes: 

 

“Que a empresa Aroeira Construções Ltda não se 

habilita devido o item 12.5.11 do Edital na qualificação 

técnica, não apresentou o atestado que comprove 

aptidão para desenvolver as atividades pertinente e 

compatível com o objeto da Licitação.” 

 

Com relação ao pleito suscitado pela Recorrente, não 

prospera, não assiste a razão, vez que, o Atestado de Capacidade Técnica 

apresentado pela empresa Aroeira – Construções Ltda, está autenticada e com 

firma reconhecida e na mesmo informa que a empresa está apta a fornecer 

produtos pertinente e compatível com o objeto desta licitação, não havendo 
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conta a mesma, nenhum registro que a desabone, atendendo plenamente o 

item 12.5.11 do Edital, sendo que não houve Impugnação ao Edital, vinculou, 

virou lei entre as partes. 

Nossas decisões buscam atender aos princípios da 

razoabilidade, da competitividade, do preço justo, da seletividade e 

comparação objetiva das propostas, visando assim ao interesse público. 

Dê ciência a todos os interessados. 

                      

  

Várzea Grande – MT, 23 de abril de 2012. 

 

 

________________________________ 

                                                        Odenil Seba 

                                    Secretaria Municipal de Educação  


