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ILUSTRÍSSIMA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE AGUDO-RS 

 

 

 

HENRIQUE BALDI FACCENDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.333.351/0001-97, com sede no 

endereço Rua Paulo Dall Oglio, n° 1067, Centro, Sarandi-RS, ora representada por seu diretor, 

Henrique Baldi Faccenda, brasileiro, solteiro, empresário, RG 6094014203 SSP/RS, CPF 

025.944.700-58, residente e domiciliado no endereço Rua Paulo Dall Oglio, n° 1067, Centro, 

Sarandi-RS, vem interpor Recurso Administrativo em face da decisão que determinou sua 

desclassificação do Pregão Presencial nº 018/2021 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. 

 

 

Sarandi-RS, 05 de julho de 2021. 

 

 

________________________________ 

Henrique Baldi Faccenda 

Diretor 
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RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO PRESENCIAL 

Ref. Pregão Presencial nº: 018/2021 

Recorrente: HENRIQUE BALDI FACCENDA. 

ILUSTRÍSSIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO 

PREZADA COMISSÃO JULGADORA, 

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento da Ilma. Pregoeira, o recorrente 

apresenta as razões pelas quais, no caso, sua decisão foi equivocada, merecendo os devidos 

reparos. 

 

I – PRELIMINARMENTE 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da 

sessão de classificação e habilitação, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que 

prevê o art. 4º, inc. XVIII da Lei nº 10.520/2002. 

II - DOS FATOS 

No dia 10 de junho de 2021 foi lançado o Edital de Pregão Presencial nº 018/2021, para registro 

de preços, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.  

O objeto do dito certame era a eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de loteamento, para a regularização da área constante na Matrícula nº 3.610 do Registro 

de Imóveis da Comarca de Agudo, onde se encontra o distrito industrial, sendo o Órgão 

Gerenciador a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. 

O recebimento das propostas iniciou-se em 30/06/2021 e a sua abertura foi marcada para ocorrer 

às 14 horas. 

O impetrante, na data marcada, ofereceu lance melhor classificado, mas foi inabilitado, com a 

justificativa de que: 

a) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes do município era uma cópia xerografada e 

sem autenticação; 

b) Atestado de capacidade técnico operacional fornecido por pessoa física, e não jurídica, sem 

autenticação; 

c) Certidão negativa de débitos municipal vencida; 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11062850/artigo-4-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11062320/inciso-xviii-do-artigo-4-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
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III – DOS FUNDAMENTOS 

a) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes do município era uma cópia xerografada e 

sem autenticação; 

c) Certidão negativa de débitos municipal vencida; 

Em cumprimento aos expostos, especialmente referente à inabilitação e desclassificação do 

certame, cientes que tratamos para o descumprimento do item 7, subitem 7.1, referentes aos itens 

fiscais trabalhistas exigidos no certame. 

Prezada comissão julgadora, vejamos que o próprio edital, item 7, subitem 7.1, especifica que 

sejam apresentados comprovações de REGULARIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS, sendo 

que a alínea b), em questão, trata-se do documento de comprovação de cadastro de contribuintes 

no município. Ora, tanto esse quanto a certidão negativa municipal (d)), têm, por efeito, a 

comprovação fiscal de inscrição no município. 

Em vista disso, de acordo com o mesmo edital, ao citar no subitem 7.6 os benefícios de ME e EPP, 

caso que goza a ME HENRIQUE BALDI FACCENDA, discorre: 

7.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como 

a cooperativa que atender aos itens 3.5 e 3.5.1, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos no item 7.1, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da 

sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  

Para tanto, a decisão de inabilitação da ME HENRIQUE BALDI FACCENDA perante esses itens 

fere o disposto acima, em consideração à Lei Complementar 123/06, uma vez que fica 

condicionado ao envio dos documentos atualizados que comprovam a existência e situação fiscal. 

Declara-se, para tanto, que em anexo a este recurso aqui apresentado, HENRIQUE BALDI 

FACCENDA envia os documentos legais de comprovação FISCAL e TRABALHISTA para 

contrapor sua inabilitação, compondo-se da atualização da certidão que prove a regularidade para 

com a Fazenda Estadual e Municipal e da prova de inscrição no cadastro de contribuintes do 

Município, conforme tratam as alíneas b) e d) do item 7 subitem 7.1 do referido edital. 
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b) Atestado de capacidade técnico operacional fornecido por pessoa física, e não jurídica, sem 

autenticação; 

 

Entende-se que um atestado de capacidade técnica é fornecido pela entidade que contrata os 

serviços, e atesta a conclusão dos mesmos, podendo ser tanto originado de pessoas jurídicas, como 

por pessoas físicas.  

Para o objeto da licitação, em específico, a implementação de loteamentos pode, também, se 

originar de propriedades particulares, sejam elas industriais ou residenciais, e seu 

parcelamento/desmembramento de solo para urbanização e loteamento em nada difere do mesmo 

objeto quando se tratando de pessoa jurídica. 

Outrossim, o Atestado de Capacidade Técnica não deve ser confundido com a Certidão de Acervo 

Técnico (CAT). Este sim é fornecido exclusivamente por pessoa jurídica registrada, conforme 

Artigo 30 da Lei Federal n° 8.666 (1993). Tal Certidão de Acervo Técnico é fornecida, por 

exemplo, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), mediante a apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnica fornecido pelo contratante da obra ou serviço, sendo esta pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado. 

Ou seja, em termos de técnica, em nada se distingue a execução do objeto, se contratado por pessoa 

física ou jurídica, sendo esse requisito da licitadora, instrumento meramente formal sem benefício 

para todas as partes, uma vez que a capacidade técnica é comprovada junto aos órgãos reguladores 

de tais atividades, como CREA, por exemplo. Tais comprovações foram apresentadas, ainda, 

perante aos requisitos do subitem 7.2 do referido edital. 

Ademais, atentemos para o que trata da Lei 11.133/2021, citada: 

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não 

comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a 

compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu 

afastamento da licitação ou a invalidação do processo; 

Além disso, entendemos que, conforme trata o Art.11, da Lei 11.133/2021  

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de 

contratação mais vantajoso para a Administração Pública, 

inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; 

 

Ora, prezada comissão julgadora, HENRIQUE BALDI FACCENDA apresentou a melhor 

proposta e mais vantajosa à licitadora, estando apto em todos os âmbitos a executar o serviço, 

comprovada por meios legais diante da regularização perante os órgãos fiscalizadores das 

atividades do objeto. 
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Por fim, ressalta-se a importância do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Licitante constar de 

todas as atividades pertinentes previstas para execução dos serviços do objeto. Item que, por outro 

lado, não é atendido pela empresa C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA., que não prevê a 

atividade de Serviços de cartografia, topografia e geodésia (CNAE 71.19-7-01), essencial para 

execução de levanto planialtimétrico, previsto pelo objeto da referida licitação.  

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Postos todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V. Sra. e prezada comissão 

julgadora, que seja, por fim, JULGADO PROCEDENTE ESTE RECURSO, reformando-se a 

decisão de desclassificação/inabilitação. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Sarandi, 5 de julho de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

Henrique Baldi Faccenda 

Diretor 

 


