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À FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – 

FUNDAHC/UFG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade 

Federal de Goiás – UFG - SETOR DE COMPRAS. 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 46-2021. PROCESSO: 732/2021 

 

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial, mais especificamente pintura 

externa texturizada, para o HCSC – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO localizado 

na Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020 Jataí – GO conforme 

especificações constantes do Termo de Referência.  

HCI CONSTRUTORA LTDA, com inscrição no CNPJ sob o nº 13.641.942/0001-09 e domicílio 

nesta Capital, já devidamente qualificada nos autos, representada por seu sócio administrador 

Artur Schervier de Heberson vem, respeitosa e tempestivamente apresentar CONTRARRAZÕES,  em 

face do insubsistente Recurso Administrativo interposto pela empresa  CE. CONSTRUENERGIA 

CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.615.924/0001-87, já 

devidamente qualificada nos autos do processo licitatório e representada por seu sócio e 

administrador, Sr. RUBENS MIRANDA DA SILVA JUNIOR,  portador do RG nº 3787111 DGPC GO, CPF 

nº 918.785.781-20, Processo Licitatório  Nº 46/2021, o que faz com fundamento nas razões fáticas 

e jurídicas adiante aduzidas e articuladas.  

I - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES - cumpre registrar a tempestividade 

da presente peça de CONTRARRAZÕES, nos termos do que dispõe as normativas e o edital que 

regulamentam a presente Licitação. 

II - DA INTEMPESTIVIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA CE. 

CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, QUANDO DA HABILITAÇÃO e PROPOSTA. 

1. O prazo para apresentação dos documentos solicitados no edital da presente licitação, 

inclusive levando-se em conta a prorrogação de prazo existente, foi o das 09:00 horas do dia 11 

de agosto de 2021,  porém a empresa supra citada somente encaminhou seus documentos 

após o vencimento do prazo fatal para sua apresentação, como pode ser observado pelo 

HORÁRIO DO EMAIL DA EMPRESA ENCAMINHANDO a documentação e proposta à aos 

compradores Thays FUNDAHC e ao Marcus FUNDAHC responsáveis pelo seu recebimento, no 

dia 11/08/2021, PORTANTO INTEMPESTIVO, NÃO DEVENDO SER ACEITO.  

2. Os prazos devem ser cumpridos e, se assim não fossem, os processos não andariam estando 

sempre à mercê das partes, no tempo e prazo que lhes fosse conveniente. A partir do 
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momento que há definição do prazo, para apresentação de documentos e proposta, este deve 

ser impreterivelmente cumprido.  

3.  O não recebimento de documentos e proposta intempestivos, também é uma exigência do 

princípio da segurança jurídica, que deve, da mesma forma que o princípio da legalidade, ser 

respeitado e observado nos processos administrativos. 

4. Por ser intempestiva a apresentação dos documentos e da proposta da empresa CE. 

CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, esta informação é trazida em sede de 

CONTRARRAZÕES ao setor de compras da FUNDAHC, por se tratar de aspecto que conflita com 

o princípio da Legalidade e da Segurança Jurídica bem como com preceitos do edital de 

seleção. 

III - Da vinculação das partes às exigências do edital e do princípio da legalidade – ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA.  

Haja vista que o edital é a lei interna da licitação, a Administração Pública e as empresas licitantes 

são atreladas ao que nele for estipulado.  

Transcrição do comando editalicio não atendido pela empresa recorrente: 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 46-2021. PROCESSO:    732/2021 
 

               (...) 
4 HABILITAÇÃO: 

              (...) 
4.4 - A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: As proponentes 

deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com a proposta de preços os seguintes 
documentos: 

       I – Atestado de capacidade técnica da empresa, expedido por pelo menos, um cliente 
(pessoa jurídica de direito público ou privado), condizente com o serviço a ser executado.(Grifo 
nosso)  
 

Assim, agiu de forma correta o Setor de Compras/FUNDAHC ao DESCLASSIFICAR a empresa 

recorrente, POR DEIXAR DE ENVIAR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA.  

O entendimento corrente na doutrina e jurisprudência é de que o edital, no procedimento 

licitatório, constitui lei entre as partes e se constitui o instrumento de validade dos atos praticados 

no curso da licitação, observa-se que o comando legal da vinculação ao edital é expressamente 

previsto na legislação. 

Assim, de forma correta a contratante, visando à garantia da segurança e estabilidade das relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, não se afastou das regras por ela mesma estabelecidas 

no instrumento convocatório. 
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A empresa CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA afirma em seu Recurso que 

por e-mail encaminhou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT do engenheiro, atendendo no caso a 

exigência do edital, mas equivoca-se a empresa, visto que a CAT é certidão do engenheiro e não 

acervo técnico da pessoa jurídica, senão vejamos: 

O TCU, pelo Acórdão 2208/2016 – P, já consolidado na Corte, assentou que a exigência 

relativa à capacidade técnica da pessoa jurídica é da empresa, através da qual se procura 

comprovar que, enquanto organização empresarial, ela está apta para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. 

 E, não pode ser confundida com a capacidade técnico-profissional.  

Não se admite, assim, a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa 

jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a 

capacidade técnico-operacional não se confunde com a capacidade técnico-profissional 

(uma vez que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, sua 

operacionalidade (atestada por clientes), enquanto a segunda relaciona-se ao profissional 

que atua na empresa, esta diferenciação estava contida na antiga lei de licitações, bem 

como está na nova: 

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-   
operacional será restrita a: (Grifo nosso) 

I - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, 
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como 

documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

(...) 

Art. 88(...) 

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo 
contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a 
inscrição for realizada. 

 Considerando que a exigência do edital foi relativa à ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

DA EMPRESA (operacional /de gestão) e não somente à CAPACIDADE TÉCNICA-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art88%C2%A73
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PROFISSIONAL, a empresa merece ser desclassificada e seu recurso improvido, por não ter 

comprovado aquela.  

Por fim, conclui-se que a Recorrente descumpriu o item 4.4 inciso I do Edital ao não 

comprovar a Capacidade Técnica da Empresa exigida no certame, portanto deverá ser 

mantida a decisão julgada de DESCLASSIFICAÇÃO da Recorrente. 

 

 DO PEDIDO:  

 Por tais razões a empresa HCI CONSTRUTORA LTDA, abaixo representada por seu sócio 

Artur Schervier de Heberson, requer a Vossa Senhoria que seja a presente 

CONTRARRAZÃO, recebida e acolhida, acatando os argumentos ora apresentados e 

indeferindo, no tocante à recorrente, todas as razões recursais da empresa CE. 

CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA referente ao que consta da Ata de 

julgamento. Nestes Termos, Pede e Aguarda Deferimento.  

Goiânia, 10 de dezembro de 2021.  

Artur Schervier de Heberson, CPF 012.084-241-65, Sócio Administrador HCI CONSTRUTORA 

LTDA, CNPJ nº 13.641.942/0001-09. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
ARTUR SCHERVIER DE HEBERSON 

Sócio Administrador HCI 
Engenheiro Civil 

CPF 012.084-241-65 

 


