EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
CPL/CORURIPE

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n.º 05.541.344/000121, com sede na Avenida Pedro Lopes de Vasconcelos, na quadra
I, lote 55, s/nº, Bairro paraíso, Cidade barra de santo Antônio, Estado Alagoas, CEP 57.925-000,
representada neste ato por seu sócio gerente Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, brasileiro ,
casado, portador do CRA/AL 1-2271 nº e do CPF n.º 051-629-37499, por intermédio de seu
advogado Brunno Mota de Vasconcelos, OAB/AL 14.147 com escritório profissional a rua
Buarque de Macedo 814 – centro, onde recebe notificações e intimações, vem mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor
RECURSOS CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Proferida na Tomada de Preços n.º 04/2017, aberta pela CPL da prefeitura municipal de
Coruripe/AL, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.
DOS FATOS
1. Com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 e demais alterações
introduzidas pela Lei n.º 8883/94, a CPL da prefeitura municipal de Coruripe abriu procedimento
licitatório - na modalidade de Tomada de Preços do tipo menor preço n.º 04 /2017para
Pavimentação Em Paralelepípedo No Povoado De Pindorama.
2. No dia 26 de junho do corrente - data designada para o julgamento da documentação, a
Comissão Permanente de Licitação declarou a recorrente inabilitada para o certame, em razão
de não atender os itens 6.1.3 do Edital, o que versam sobre ausência de declaração de visita
presencial fornecida pela prefeitura, a documentação necessária à habilitação, verbi:
DO DIREITO
Com a devida venia, a decisão da ilustre Comissão é insustentável, senão vejamos:
A Recorrente, Construtora Terra Nordeste, possui todos estes atributos legais, tanto que em
reiteradas oportunidades vem participando de procedimentos licitatórios, muitos dos quais
neste mesmo Estado.
Não se pode perder de vista o primado constitucional da igualdade de todos perante a lei.
No que se refere ao item 6.1.3 a licitante Construtora Terra Nordeste, apresentou declaração
de responsabilidade do técnico Engenheiro Civil Alberico Barros de Menezes devidamente
registrado no CREA/PE 180383187-1, onde declara conhecimento de toda situação física, tendo
ainda conhecimento de todas as informações e condições do local e suas redondezas, onde
serão executados os serviços,

A Lei de Licitações autoriza que a Administração exija a realização de visita técnica pelo
licitante como requisito de qualificação. Isso se afere a partir da leitura do art. 30, inciso III
da Lei n°8.666/93, que dispõe: “
Informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”.
Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita prévia – o
Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se
manifestou:
“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços
possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras
alegações de desconhecimento das características dos bens licitados,
resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais. 11.1.3.2.
Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital
é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação
prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para
que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma
forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do
objeto”.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de competidores,
uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua
realização para a perfeita execução do contrato.
Inclusive, esse raciocínio está em consonância com o disposto no art. 37, inciso XXI da
Constituição da República, que reputa como legítima apenas as “exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações”.
Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a
visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou
natureza do objeto a justifiquem. Sendo que, quando não for essa a situação concreta,
mostra-se suficiente a simples declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das
condições de prestação dos serviços.
Veja-se trecho extraído do Acordão n°906/2012 – Plenário, no qual o Tribunal expediu as
seguintes determinações ao ente licitante:
“Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas
impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras
quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade e
extensão do objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento
dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o que
preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente
a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a
execução do objeto”.
Portanto, uma vez evidenciado que a especialidade do objeto não demanda que os
potenciais interessados compareçam pessoalmente ao local onde será executado o

objeto, pode a Administração optar apenas em exigir declaração do licitante, nos moldes
aludidos.
Por outro lado, quando restar caracterizada a imprescindibilidade da visita técnica, o TCU
tem determinado a observância de algumas cautelas pelos entes licitantes, de modo a não
restringir indevidamente o caráter competitivo do certame, tal como evitar “a exigência
de que as licitantes realizem visita técnica obrigatória em um único dia e horário”.[1]
Segundo a Corte de Contas, o fato da exigência de visita técnica ser em um único dia e
horário torna prejudicial a obtenção de proposta mais vantajosa para a administração,
uma vez que possibilita que as empresas tomem conhecimento de quantos e quais são os
participantes do certame.
Esse é o raciocínio que se extrai do Acordão n°110/2012 – Plenário:
Outro apontamento do Corte de Contas acerca da visita técnica, diz respeito à exigência
de que esta seja realizada por profissional responsável técnico da empresa licitante. De
acordo com o Tribunal, essa condição tem caráter restritivo. Vejamos trecho do Acórdão
n° 785/2012 – Plenário no qual o Relator acompanhou a unidade técnica e considerou, que:
“Em tese, não há óbices para que tal visita seja feita por profissional terceirizado pela
empresa, sendo razoável, somente, exigir que o mesmo possua conhecimento técnico
suficiente para tal incumbência”.
Ainda sobre o responsável pela realização da visita técnica, o TCU tem considerado
impertinente exigir que “o engenheiro que deva participar desse ato seja o mesmo que
ficará responsável pela execução dos serviços licitados. Essa exigência mostra-se
excessiva, porquanto o fundamento para a visita técnica é assegurar que o licitante tome
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações do objeto da licitação. (…) seria perfeitamente possível que a visita técnica
fosse realizada por um técnico ou outro profissional contratado pela futura licitante para
esse fim específico, o qual posteriormente lhe passaria as informações necessárias para
que tomasse conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, não havendo razão plausível para se exigir que o engenheiro que
participasse da visita técnica fosse o futuro responsável pela execução do contrato”.
Diante do exposto, conclui-se que o TCU admite, em casos excepcionais, que a visita técnica
seja exigida como critério de habilitação, no entanto essa condição deve ser ponderada a
luz do art.3º da Lei de Licitações e do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal. Em face
desses dispositivos, a exigência somente será legítima quando essencial para o
cumprimento adequado das obrigações contratuais, sendo pertinente a criteriosa avaliação
dos moldes em que a vistoria será realizada, de modo a evitar a restrição indevida ao
caráter competitivo do certame.
Licitação, consabido, constitui-se num procedimento administrativo tendente a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública na contratação de obras e serviços.
Por óbvio, quanto mais participantes houver, mais e melhores serão as possibilidades da
Administração firmar contratos que melhor atendam os seus interesses, e de consequência,
o interesse público.
Em razão disto, os administradores públicos não podem se deixar levar por rigorismos
inúteis e preciosismos técnicos, pois que apenas retardam e oneram o processo de seleção.
Com a habitual precisão, Hely Lopes Meirelles ensina que:

"A orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e a
não exigência de formalidades e documentos desnecessários à
qualificação dos interessados em licitar [...] É um verdadeiro estrabismo
público, que as autoridades superiores precisam corrigir, para que os
burocratas não persistam nas suas distorções rotineiras de complicar
aquilo que a legislação já simplificou [....] Os administradores públicos
devem ter sempre presente que o formalismo inútil e as exigências de
uma documentação custosa afastam muitos licitantes e levam a
Administração a contratar com uns poucos, em piores condições para o
Governo" (ob. cit. p. 121 - grifos nossos).
Oportuno, a propósito, invocar a decisão abaixo, proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, cujo orientação deveria ser seguida no julgamento do presente recurso,
verbis:
"Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se
habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de
coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão desse
escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa
exegese da lei devem ser arredados. Não deve haver nos trabalhos
nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta
singeleza o procedimento licitatório" (in RDP 14/240).
Senhora Presidente, convenhamos que não há qualquer sentido lógico exigir um
documento quando aquele apresentado atendeu a contento a mens legis.
Diversos são os procedimentos licitatórios que contaram com a participação da
Recorrente, e quando proclamada vencedora, ela cumpre fielmente o contrato
administrativo.
DOS PEDIDOS
Isto posto, a Recorrente aguarda serenamente que as razões ora invocadas sejam detida e
criteriosamente analisadas, e ao final, seja dado provimento ao recurso para o fim de
declarar a Recorrente habilitada na Tomada de Preços nº 04/2017, desta Prefeitura
Municipal de Coruripe através de sua CPL.
Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Brunno Mota de Vasconcelos
OAB/AL 14.147

