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IMPUGNAÇÃO/CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

À Prefeitura Municipal de Quilombo/SC – Município de Quilombo 

 

Recorrente: Água Branca Poços Artesianos Ltda 

Recorrente: Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda 

Impugnante que apresenta Contrarrazões: Atlântica Hidrosoluções Ltda 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  

TOMADA DE PREÇOS N. 50/2022 

 

OBJETO: Aquisição de empreitada global para execução de obra de perfuração, teste de vazão, 

análise fisico-química e bacteriológica da água de 06 (seis) poços tubulares com aproximadamente 

200 metros em 6”, nas linhas Vista Alegre, Marafon, Zamignam, São Luiz, São José e São Judas, 

do interior do município de Quilombo-SC, conforme projetos, para melhoria do abastecimento de 

água nas referidas comunidades, em atendimento à portaria nº 390/sef-23/09/2021 e processo SGPE 

SCC 00014451/2021. 

 

Razões dos Recursos apresentados e ora impugnados/contrarrazoados: as empresas Água 

Branca Poços Artesianos LTDA e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda propuseram recurso em 

face da decisão que declarou a inabilitação das mesmas por não cumprirem com a exigência 

editalícia prevista no 10.1.4, “b”, que trata da qualificação técnica, especificadamente em relação à 

comprovação de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes.  

   

A impugnante, vem por veio deste requerer o processamento da presente impugnação com suas 

contrarrazões, com remessa à autoridade competente para que proceda o seu julgamento. 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento. 

 

Tapejara, 30 de Junho de 2022. 

 

Adv. Ana Cristina Bacega De Bastiani 

OAB/RS nº 90.659 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC 

 

ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 32.598.168/0001-37, com sede na Rua General Osorio, nº 1086, Sala 1002, Centro do Município 

de Passo Fundo-RS, CEP 99010-140, neste ato representada por seu administrador legal CRISTIAN 

VALDEMAR FONTANA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 024.630.770-69, cédula de 

RG 9118790691 SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Brasil Oeste, nº 590, Centro de Passo 

Fundo-RS, CEP 99051-150, por meio de sua procuradora constituída, com endereço indicado no 

rodapé, conforme instrumento anexo, tempestivamente, vem a presença de Vossa Senhoria 

apresentar impugnação com suas contrarrazões aos recursos impetrados pelas empresas Água 

Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda ante suas alegações que 

buscam reformar a decisão que inabilitou as recorrentes, contudo, tais alegações não merecem 

acolhimento, pelos seguintes fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

I – PRELIMINARMENTE 

A – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELA ATLÂNTICA 

HIDROSOLUÇÕES LTDA 

A presente impugnação com apresentação de contrarrazão ao recurso é tempestiva, pois que a 

notificação quanto aos recursos administrativos ocorrera em 23 de junho de 2022, concedendo-lhe, 

conforme própria notificação, cinco dias úteis a contar de seu recebimento para a apresentação de 

impugnação aos recursos administrativos, o que se faz por meio do presente, devendo ser em toda 

recebida e analisada.  

 

II - DOS FATOS 

Na data de 13 de Junho de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Quilombo/SC reuniram-

se a comissão de licitações e os representantes das empresas participantes do processo licitatório de 

Tomada de Preços 50/2022 para apreciar a documentação e propostas habilitadas para aquisição de 

empreitada global para execução de obra de perfuração, teste de vazão, análise fisico-química e 

bacteriológica da água de 06 (seis) poços tubulares com aproximadamente 200 metros em 6”, nas 
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linhas Vista Alegre, Marafon, Zamignam, São Luiz, São José e São Judas, do interior do município 

de Quilombo-SC, conforme projetos, para melhoria do abastecimento de água nas referidas 

comunidades, em atendimento à portaria nº 390/sef-23/09/2021 e processo SGPE SCC 

00014451/2021, em conformidade com o estabelecido no item 2.1 do referido edital.  

Estiveram presentes os representantes das empresas Atlântica Hidrosssoluções Ltda, L& G 

Poços Artesianos Ltda, Hidrossul Comércio e Assistência de Materiais Hidráulicos Ltda, as quais 

foram habilitadas por terem apresentado todos os documentos solicitados no Edital e válidos. 

Também estiveram presentes os representantes das empresas Oeste Sul Prestadora de Serviços 

Gerais Ltda e Água Branca Poços Artesianos Ltda, ambas recorrentes, as quais foram 

INABILITADAS por terem apresentado o documento do item 10.1.4, “b” em desconformidade com 

o exigido no edital.  

Insta frisar que, acerca do item 10.1.4 (Qualificação Técnica), a Comissão do município 

licitante contou com o subsídio do engenheiro civil, Sr. Anderson Batisti, o qual auxiliou na análise 

dos documentos referentes ao item 10.1.4, “a” e “b”.  

Tendo em vista essa situação, a empresa Água Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste 

Prestadora de Serviços Gerais Ltda, ora impugnadas, apresentaram recursos, contudo, os mesmos 

não devem ser reconhecidos e a decisão que inabilitou citadas empresas recorrentes deve ser 

mantida, conforme razões que serão expostas a seguir.  

Não concordando com os recursos apresentados, notificada para se manifestar a respeito, a 

Empresa Atlântica Hidrosoluções Ltda vem apresentar suas contrarrazões para demonstrar que a 

decisão tomada pela comissão de licitações do Município de Quilombo/SC está eivada de 

legalidade e deve assim permanecer, convalidando-se a decisão pela inabilitação das empresas 

recorrentes Água Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda, pois 

que estas não apresentaram toda a documentação exigida para participar do certame. 

 

III - DAS RAZÕES DE DIREITO 

Cumpre afirmar que o processo licitatório de Tomada de Preços 50/2022 do Município de 

Quilombo/SC deve ter mantida a decisão pela inabilitação das empresas Água Branca Poços 

Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda, haja vista que a decisão, mesmo que 

intermediária, respeita a legalidade, pois o procedimento adotado cumpriu aos critérios 

estabelecidos pelo conjunto legal e pelo instrumento convocatório. 
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Deve-se iniciar a demonstração da legalidade da decisão administrativa esclarecendo que a 

atuação da Administração Pública deve ser orientada por alguns princípios previstos na 

Constituição Federal de 1988 e que merecem toda a atenção. 

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal do Brasil: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. 

Previsto pela Carta Magna significa que deve orientar as ações da administração pública que 

deve agir com base nesses princípios sob consequência de os atos serem declarados 

inconstitucionais, portando ilegais e passíveis de anulação, pois que todos os princípios consagrados 

na Constituição são juridicamente vinculantes. Nenhum aplicador do direito está autorizado a 

ignorar os princípios e a decidir de modo desvinculado do caso concreto, situação que deve ser 

considerada pela comissão de licitações, bem como pelo procurador do município quando do 

momento de julgamento da presente impugnação aos recursos apresentados pelas empresas Água 

Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda. 

Apreciada referida questão, importante o conhecimento sobre o que significa cada um deles, 

já que devem orientar, inclusive a sua atuação nos processos licitatórios que realiza. 

Importante que o primeiro princípio a ser analisado seja o da legalidade. A partir deste 

entende-se que a Administração deve executar aquilo que tenha sido previsto em lei. Esse 

entendimento se traduz na exigência de uma provisão legal explícita, disciplinando de modo preciso 

e exato a conduta a ser adotada pela Administração.  

Tendo em vista essa conjuntura, importante esclarecer que ao inabilitar as empresas ora 

impugnadas, a administração agiu de acordo com o princípio da legalidade, haja vista que solicitou 

de maneira muito clara documentos que comprovam a existência de qualificação técnica para a 

realização da obra objeto do edital. Exigência esta que em nada se afasta da legalidade, pois que é 

previsto pela lei de licitações a possibilidade dessa exigência.  

Inclusive no próprio edital o ente público esclarece em duas notas na sequência do item 

10.1.4. “b” como os documentos poderiam ser apresentados, inclusive já indicando o 

posicionamento do TCU que se manifesta pela legalidade da exigência de qualificação técnica.  
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O princípio da publicidade garante a transparência na administração pública. Assim não deve 

ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. É dever de todos 

os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a prestação 

de contas para a sociedade.  

O princípio da eficiência centra-se no conceito da boa administração. Significa afirmar que a 

administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, 

respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público, evitando 

desperdícios. 

Quanto ao princípio da moralidade, este obriga os agentes públicos a atuarem em 

conformidade com os princípios éticos. Importante levar em consideração que o princípio da 

moralidade não se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que estão postos 

nas normas jurídicas. 

E por fim o princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração 

pública deve tratar todos os cidadãos e cidadãs sem discriminações. Divergências ou convergências 

políticas/ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir na atuação e 

tratamento por parte dos servidores públicos e, por consequência também não podem interferir no 

processo licitatório. 

Os princípios foram apresentados para ressaltar que estão sendo todos eles observados quando 

se tem a habilitação da empresa Atlântica Hidrossoluções Ltda e a inabilitação das empresas Água 

Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda, já que as recorrentes não 

apresentaram todos os documentos em conformidade com o exigido no edital pelo município 

licitante no que se refere à capacidade técnica. 

A respeito da comprovação da capacidade técnica e a importância de sua exigência em 

processos licitatórios para a realização de obras e outros serviços de maior complexidade relevante 

a realização mais algumas considerações já que refere-se ao principal ponto controvertido nos 

recursos então apresentados. 

  Insta frisar a importância da exigência de documentos que atestem a qualificação técnica, 

por parte do município licitante, o qual busca através de processo licitatório, aquisição de 

empreitada global para execução de obra de perfuração, entre outros, em comunidades do município 

para melhoria do abastecimento de água aos munícipes. Ora, os documentos exigidos, os quais não 
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foram devidamente apresentados pelas impugnadas, possuem o objetivo de comprovar que a 

empresa tem condições de executar o contrato em caso de êxito na licitação.  

Ou seja, a exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica em 

licitação tem como finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e 

suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória. Os 

atestados revelam a experiência anterior do licitante na execução de objetos similares ao licitado. A 

lógica que baseia a qualificação técnica envolve uma presunção de capacidade. 

Contudo, como já informado, as impugnadas não cumpriram com tal exigência. Deste modo, 

a decisão que inabilitou as empresas deve ser mantida, pelo bem dos moradores das comunidades 

que serão beneficiadas pela obra de perfuração, a qual não deve ser feita pelas recorrentes, que não 

conseguiram comprovar que possuem condições para tal, não podendo o poder público aceitar sua 

habilitação, pois que quando da execução do objeto da licitação é que as consequências de uma 

empresa que não está capacitada para sua realização irão ocorrer, podendo trazer grandes 

transtornos à administração, bem como aos munícipes.  

O requisito técnico exigido em edital, previsto pela lei de licitações e reiterado pelo 

posicionamento do TCU é medida legal e de prudência já que atesta e proporciona a segurança de 

que a empresa vencedora do certame estará apta a realização da obra, pois já tem experiência na 

execução de obras similares. A impugnante já executou inúmeras obras semelhantes a esta e possui 

estrutura e responsável técnico preparado para executar o objeto da licitação. Não é o que ocorre 

com as empresas recorrentes, pois que se tivessem referida expertise teriam apresentado a 

documentação exigida, proporcionando a mesma segurança que a ora impugnante oferece.  

A empresa recorrente sustenta que a exigência no edital é desproporcional e prejudica a ampla 

concorrência e a contratação pelo menor preço possível. Além disso, aduz que restou comprovada a 

qualificação técnica da mesma e que o edital não apresenta nenhum argumento para esclarecer a 

exigência de demonstração de capacidade técnica para “perfuração de poço tubular com 6”: 

550,00m²”.  

Contudo, a exigência no edital não é desproporcional e está devidamente justificada, uma vez 

que a fase de habilitação visa aferir se o interessado em contratar com a Administração preenche os 

requisitos e as qualificações para a adequada execução do objeto licitado, tendo por fim, garantir o 

adimplemento das obrigações firmadas no contrato administrativo.   
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Ademais, caso alguma empresa tivesse considerado desproporcional a exigência, ou tivesse 

alguma consideração sobre a exigência específica da apresentação de capacidade técnica para 

“perfuração de poço tubular com 6”: 550,00m²”, deveria ter-se utilizado da impugnação ao edital, 

medida adequada para contestar as exigências editalícias e não agora, depois de não ter comprovado 

a capacidade técnica exigida, recorrer para buscar uma habilitação que não encontra fundamento 

legal. 

Desta forma, denota-se que o edital está de acordo com o que prevê a legislação, 

especialmente atendendo ao disposto no art. 30 da Lei 8.666/93 quanto ao requisito da qualificação 

técnica, ademais, cumpre também com os princípios norteadores da administração pública. Assim, 

cabia somente às empresas impugnadas comprovarem que possuíam qualificação técnica para 

serem habilitadas, atitude que não fizeram, justamente por não possuir a qualificação necessária e 

não estarem aptas a realização do objeto da licitação. 

Acrescente-se que houve, inclusive, todo o zelo da Administração Pública para a consideração 

de quais eram as empresas que, em conformidade com o exigido, conseguiram comprovar que 

possuem capacidade técnica para a realização do objeto licitado, pois que, conforme depreende-se 

da leitura da ata existiu auxílio de profissional de engenharia civil, Sr. Anderson Batisti, o qual 

auxiliou na análise dos documentos referentes ao item 10.1.4, “a” e “b”. Ou seja, o expert tem 

capacidade técnica para examinar se os documentos apresentados estão em conformidade com o 

exigido no edital. 

A empresa Água Branca refere que estaria apta pois teriam apresentado CAT e Declaração 

que demonstrariam que referida empresa atende as parcelas de maior relevância do edital. 

Equivocada a afirmação nesse sentido, pois que em seu recurso especifica que sua certidão 

demonstra que já realizada perfuração de poço com a profundidade de 104 metros. Com toda vênia, 

104 metros não é nem um quinto do exigido em edital. Se o ente público referenciou 550 metros é 

porque existe a possibilidade de a perfuração atingir referida metragem e se assim é, não pode uma 

empresa que perfurou 104 metros ser habilitada para obra de tamanha complexidade ainda mais sem 

a apresentação da documentação em conformidade com a exigência. O mesmo ocorre em relação à 

empresa Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda que alega que apresentou atestado com 

perfuração de poço com 306 metros. Mesmo neste caso ainda está muito distante da exigência dos 

550 metros. 
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Sendo assim, diante de todos os argumentos apresentados, deve a empresa Atlântica 

Hidrosoluções Ltda manter-se habilitada ao certame, enquanto as empresas Água Branca Poços 

Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda devem continuar inabilitadas, uma vez 

que não cumpriram com a exigência editalícia prevista no 10.1.4, “b”.  

Complementa-se dizendo que o ente público está vinculado ao seu instrumento convocatório, 

portanto, a decisão pela inabilitação das empresas recorrentes é medida de legalidade, pois respeita 

os princípios da administração previstos pela Constituição Federal já explicitados, bem como que 

fazem parte dos princípios que devem ser observados nos processos licitatórios. Nesse sentido é de 

suma importância a previsão legal do artigo 3º, art. 41 e art. 55, XI, todos da Lei Federal 8.666/93, 

que dispõem que a Administração está estritamente vinculada ao edital convocatório, senão 

vejamos: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[…]  

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor.  

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia 

a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento 

das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. 

Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato. 

A Administração, nesse contexto, tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo 

diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente 

estabelecidas. 

Tal princípio não é mera conveniência ou simples prerrogativa legal que pode ser facilmente 

descartada. Jamais poderia se falar no desrespeito a tal princípio, este está atrelado a, praticamente, 

todos os demais princípios arrolados pela legislação e que são de extrema relevância para a 

segurança jurídica dos processos de compra dos entes públicos. 
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Tendo em vista todo o conjunto probatório apresentado, bem como em respeito aos princípios 

citados, em especial o da legalidade e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve a 

Administração Pública manter a decisão que inabilitou as empresas Água Branca Poços Artesianos 

LTDA e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda, não merecendo serem acolhidas as razões dos 

seus recursos, uma vez que as impugnadas não conseguiram comprovar que possuem qualificação 

técnica para serem habilitadas ao certame e executar o objeto licitado.  

Além disso, em seus recursos, a única atitude de ambas impugnadas foi refutar o edital da 

licitação, o qual não possui vícios ou omissões, uma vez que as demais empresas apresentaram os 

documentos em conformidade com o exigido, sem nenhum problema, pois tinham posse dos 

documentos exigidos. E como bem explicitado anteriormente, o meio adequado para contestar as 

exigências do edital é a impugnação ao edital, e não a apresentação de recurso, pois que este último 

visa contestar algum procedimento inadequado nas fases de habilitação ou julgamento das 

propostas, situação que em nada se assemelha com as razões apresentadas pelas recorrentes. 

Ou seja, as impugnadas não possuíam os documentos que o edital exigia, demonstrando que 

não estão aptas no requisito de qualificação técnica e agora tentam encontrar quaisquer razões para 

conseguir inserir-se no rol das empresas habilitadas. Contudo, não possuem condições para tanto.  

Desta feita, a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar 

das regras legais, pois para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do 

certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é 

necessário observar os dispositivos legais pertinentes, respeitando-se assim o princípio da 

legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.  

Sabendo-se da seriedade do ente público municipal em questão tem a ora impugnante a 

certeza da compreensão dos argumentos de fato e de direito aqui expostos, requerendo o 

acolhimento das alegações aqui realizadas, pugnando que a decisão que declarou a inabilitação das 

recorrentes seja MANTIDA, por ser medida de Justiça.  

 

IV – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer: 
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a) O recebimento da presente manifestação que com contrarrazões vem impugnar todos os 

termos dos recursos apresentados pelas empresas Água Branca Poços Artesianos Ltda e 

Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda; 

b) O não recebimento, rejeitando-se a análise dos fatos e do direito referente aos recursos 

apresentados pelas empresas Água Branca Poços Artesianos Ltda e Oeste Prestadora de 

Serviços Gerais Ltda, pois que manifestamente não condizem com a realidade dos fatos e 

com as parâmetros legais; 

c) A ratificação da decisão que desabilitou as empresas Água Branca Poços Artesianos Ltda 

e Oeste Prestadora de Serviços Gerais Ltda à participação do certame;  

  

Nestes Termos,  

Pede Deferimento. 

 

Tapejara, 30 de Junho de 2022. 

 

Adv. Ana Cristina Bacega De Bastiani 

OAB/RS nº 90.659 
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