
Memorando SEPLAN n° 304/2022 

Timbó, 17 de junho de 2022. 

 

De: Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 
Serviços 

Para: Secretaria de Fazenda e Administração – Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos Administrativos 

 

Assunto: Resposta a Interposição de Recurso Concorrência n° 25/2022 PMT – TRILHA 
ENGENHARIA LTDA 

 

Vimos através deste apresentar as considerações relativas ao recurso 
administrativo interposto pela empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA quanto a inabilitação 
da Recorrente face ao Processo Licitatório de Concorrência n° 25/2022 PMT.  

A Certidão de Capacidade Técnica 01-0480413008, datada de 07/07/08, em sua 
página segunda, sendo a trigésima sétima página numerada dos documentos 
apresentados pela Recorrente, apresentou, conforme replicação parcial da documentação 
a seguir (vide Figura 1), comprovação de Fabricação, transporte e lançamento de vigas 
pré-moldadas protendidas, com vãos de 35,00m – peso 54t, em 14 unidades, e 40,00m – 
60t, em 15 unidades, totalizando 29,00 unidades, em comprimento e quantidade 
compatíveis ao exigido no quadro apresentado no item 7.1.5, alínea b (Lançamento de viga 
pré-moldada peso 50,24t e comprimento de 33,00 com treliça lançadeira metálica SICET).  



Figura 1 - Página 2 da Certidão de Capacidade Técnica 01-0480413008. 

 

 

A Certidão em questão foi emitida para a empresa TEC-TÉCNICA DE 
ENGENHARIA CATARINENSE LTDA, CNPJ 78.888.377/0001-16, vide Figura 3, tendo 



como engenheiros responsáveis técnicos, dentre outros, o Engenheiro Civil Fabrício 
Fernandes de Almeida, CREA/SC 41763-1-D CREA/PE 8966/06, vinculado a ART 01-
0133499, apresentado pela Recorrente para fins de demonstração de capacitação técnico-
profissional, conforme alínea c do item 7.1.5.  



Figura 2 - Página 1 da Certidão de Capacidade Técnica 01-0480413008. 

 

Conforme estabelece o Edital, em sua alínea b, a Comprovação Técnico-
Operacional deverá se dar em nome da empresa, o que não ocorre na Certião de 
Capacidade Técnica apresentada. 



Não somente, o documento não apresentou informações suficientes para a 
verificação do método executivo para lançamento da viga, tampouco foram apresentados 
documentos complementares que permitissem o esclarecimento do método de lançamento 
para a obra atestada na referida Certidão de Capacidade Técnica, não sendo possível a 
confirmação de que o atestado de fato se referia ao lançamento de vigas com lançadeira 
metálica, conforme exigência estabelecida no Edital. 

 Portanto, ainda que houvesse a apresentação dos documentos complementares, 
para fins de comprovação do método construtivo/executivo conforme exigência do edital, 
a Certidão apresentada teria validade tão somente para o atendimento à alínea c.3 do 
Edital.   

A própria Recorrente, quando da apresentação do quadro resumo dos Atestados 
apresentados, conforme página 4 do documento, aponta que o Total de Acervo 
Aproveitável para comprovação de vigas pré-moldadas são de 29 unidades, vide replicação 
parcial na Figura 3, sendo estas as apresentadas na Certidão de Capacidade Técnica 01-
0480413008.  

Figura 3 - Quadro resumo de atestados apresentado pela Recorrente, 
página 4 do Recurso. 

 

Não havendo demais comprovações as quais possam suprir as exigências 
estabelecidas no Edital de Concorrência n° 25/2022 PMT, em especial à alínea b do item 
7.1.5, é entendimento deste corpo técnico a manutenção do parecer inicialmente emitido, 
reiterando a INABILITAÇÃO da empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA.  

 

Sem mais para o momento.  

 



 
____________________ 

Tamires Smaniotto 
Engenheira Civil 

CREA/SC 170.479-0 
 

____________________ 
Rodrigo Becker 

Diretor do Departamento de 
Planejamento de Urbanismo 

 


