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Processos nº : 201512000011794,  201509000010220,  201511000011281,

201511000011270 e 201601000012334.

Nome : LUIZ CLÁUDIO DIAS FERREIRA – Diretoria de Obras 

Objeto : Implantação de subestação, grupo motor-gerador (GMG) e Nobreak em

diversas comarcas do Estado de Goiás

Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela empresa CARFAG
COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP,  pessoa jurídica de direito
privado já qualificada nos autos, contra a decisão proferida pela Comissão Permanente
de Licitação que a inabilitou na Concorrência de nª 021/2016,  do tipo menor preço,
regime de execução – Empreitada por Preço Global, por item, que tem por  objeto  a
contratação de empresa(s) especializada(s) para execução das obras de implantação
de Grupo Motor Gerador (GMG) e NOBREAK nos Fóruns das comarcas de Abadiânia,
Acreúna,  Alexânia,  Cavalcante,  Ceres,  Cidade  Ocidental,  Cocalzinho,  Itapaci,
Itapuranga,  Niquelândia, Paraúna,  Planaltina,  Posse,  Santa  Cruz  de  Goiás,  Santo
Antônio do Descoberto, Turvânia e  instalação de Subestação, Grupo Motor Gerador
(GMG) e NOBREAK no Fórum da comarca de Flores de Goiás.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

A Recorrente inicia seu recurso afirmando ter apresentado toda a documentação
necessária à sua habilitação no certame. 

Alega que sua inabilitação foi pautada apenas por ter a mesma se equivocado
quanto  aos  documentos  necessários  à  comprovação  de  sua  qualificação  técnico-
operacional, tendo deixado de apresentar as certidões de acervo técnico emitidas pelo
CREA.

Cita acórdãos do TCU que sustentam não ser possível exigir dos licitantes, para
a comprovação da capacidade técnico-operacional, atestados registrados no CREA ou
que os mesmos estejam acompanhados da ART do Engenheiro que acompanhou o
serviço.
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Cita também dois Recursos Especiais do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entende a Recorrente que a dúvida que gerou sua inabilitação poderia ter sido
sanada com os documentos apresentados, quais sejam: atestado emitido por pessoa
de direito público, ART do engenheiro responsável pela obra, certidão de registro junto
ao CREA e certidão de registro  junto à unidade fiscalizadora e certidão de acervo
técnico. 

A  Recorrente  se  predispõe  a  disponibilizar  cópias  de  contratos  que  tenham
objetos semelhantes ao licitado ou até mesmo cópia do contrato junto à Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico,  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  para  validação  do
atestado apresentado quando da realização do certame.

Requer que a Comissão Permanente de Licitação reconsidere a decisão que
julgou a Recorrente inabilitada.

DAS CONTRARRAZÕES

Apenas  a  empresa  CMM  CONSTRUTORA  MORAES  MARTINS  LTDA
apresentou contrarrazões.

Alega a licitante CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA que o edital é bem
claro quando se refere à exigência constante do item 14.3, letra “d”, 

“d) comprovação da capacitação técnico-profissional através de um  ou
mais  atestados,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado,  atuante  no  mercado nacional,  acompanhados das respectivas
certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA da região em que
foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra de
instalação de grupo motor gerador.”

 
sendo de caráter obrigatório a apresentação do atestado acompanhado pela respectiva
certidão de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA da região onde realizada a obra.

Afirma  que  a  recorrente  apresentou  o  atestado  acompanhado  da  ART  –
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,  documento  esse  que  notifica  o  órgão
competente  do  início  da  obra  ou  serviço,  não  informando,  porém,  se  a  obra  foi
finalizada ou concluída. A Certidão de Acervo Técnico, documento solicitado no edital,
somente é emitida após a baixa da ART junto ao CREA, sendo o documento pertinente
para comprovação da conclusão da obra de forma satisfatória, passando a fazer parte
do acervo técnico do profissional.
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Requer a manutenção da inabilitação da Recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais e das contrarrazões tem-se que:

O  que  ensejou  a  inabilitação  da  Recorrente  foi  a  não  apresentação  das
Certidões  de  Acervo  Técnico  “CAT's”  referente  aos  atestados  de  comprovação  da
capacitação técnico-profissional e não em relação à capacitação técnico-operacional
como quer fazer crer a Recorrente.

Extrai-se do edital de licitação

“14.  O envelope   “A”  deverá  conter  documentação
relativa à:
(…)
14.3. Qualificação técnica:
(...)
d)  comprovação da  capacitação  técnico-profissional
através  de  um  ou mais  atestados,  expedidos  por
pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante
no mercado nacional, acompanhados das respectivas
certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA
da região em que foi realizada a obra, comprovando a
responsabilidade  técnica  por  obra  de  instalação  de
grupo motor gerador.”

Não restam dúvidas de que a comprovação da qualificação técnico-profissional
deveria ser feita através de atestados acompanhados das respectivas Certidões de
Acervo Técnico – CAT, e não das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's,
como apresentada pela Recorrente,  situação essa que não a habilita por  estar em
desconformidade  com as  exigências  editalícias  bem  como  com  a  Resolução
1025/2009, do CONFEA, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e
o Acervo Técnico Profissional.

A Lei de Licitações estabelece que:

Art. 30
(…)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no
caso das licitações pertinentes a obras e serviços,  será feita por atestados
fornecidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado,
devidamente  registrados  nas  entidades  profissionais  competentes,
limitadas as exigências a:
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I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível  superior  ou outro devidamente reconhecido pela  entidade competente,
detentor  de atestado de responsabilidade técnica por  execução de obra ou
serviço  de  características  semelhantes,  limitadas  estas  exclusivamente  às
parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo  do  objeto  da  licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos  máximos;  (grifo
nosso) 

Não há se falar, portanto, em mera irregularidade sanável a qualquer tempo e
sim, em descumprimento de exigência para habilitação. 

CONCLUSÃO

Conhece  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  do  recurso  interposto  por
considerá-lo tempestivo e pelas razões retromencionadas, pugna pelo improvimento
face à ausência de fundamentação legal plausível para reforma da decisão prolatada
na Ata de Realização da Concorrência datada do dia 27 de junho de 2016.

Isto  posto,  nos  termos  do  §  4º,  do  art.  109,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  à
autoridade superior, para apreciação.
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      Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº 021/2016 e anexos
(itens 36 a 45), na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, regime de execução –
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para
execução das seguintes obras:

 implantação de Grupo Motor Gerador (GMG) e Nobreak nos Fóruns das Comarcas de1)
Abadiânia, Acreúna, Alexânia, Cavalcante, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Itapaci,
Itapuranga, Niquelândia, Paraúna, Planaltina, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santo Antônio do
D e s c o b e r t o ,  T u r v â n i a  e ;

 instalação de Subestação, Grupo Motor Gerador (GMC) e Nobreak no Fórum da Comarca2)
de Flores de Goiás.

      A execução das referidas obras possui custo estimado em R$ 3.577.398,68 (três milhões,
quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos),
conforme especificado nos anexos do ato convocatório.

      A Comissão Permanente de Licitação, via Despacho constante no item 112, encaminha os
autos a esta Diretoria para análise de recurso atinente à fase de habilitação (item 110).

           O recurso a ser analisado foi interposto pela empresa Carfag Comércio e Serviços de
 (item 110), o qual visa combater decisão que a inabilitou deManutenção Ltda - EPP

continuar a participar do procedimento licitatório, relativo ao Edital n° 021/2016.

           Conforme consta da Ata de Habilitação (item 109) o pregoeiro inabilitou a empresa 
, por “Carfag Comércio e Serviços de Manutenção Ltda - EPP (...) deixar de apresentar as

”“CAT's” referente aos atestados de comprovação da  (...)capacitação técnico profissional
(grifo nosso).
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      Em suas razões a empresa  aduzCarfag Comércio e Serviços de Manutenção Ltda - EPP
que apresentou toda a documentação necessária a sua habilitação no certame e que ante “(...) a
falta de previsão legal e regulamentar, não é possível exigir que os licitantes comprovem sua 

 por meio de atestados registrados no Crea ou que oscapacidade técnico-operacional
atestados necessariamente estejam acompanhados da ART do engenheiro que acompanhou o

” (grifo nosso).serviço (...)

      Aduz ainda que, de acordo com as Resoluções n°s 317/1986 e 1.025/2009 do CONFEA, é
uma faculdade do profissional, para fins de qualificação técnico-operacional, requerer junto
àquele órgão o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público
ou privado, não se aplicando, nessa hipótese, o disposto no artigo 30, § 1° da Lei n°
8.666/1993, sendo apenas obrigatório o registro no caso de qualificação técnico-profissional.

      Finaliza sua defesa alegando que, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/1993, a
dúvida gerada pela não apresentação de documentação exigida no edital, ocasionando sua
inabilitação, poderia ter sido sanada com os documentos por ela apresentados.

            A empresa . apresenta contrarrazões face aoCMM Construtora Moraes Martins Ltda
recurso ora em análise (item 110).

      Em suas contrarrazões reforça a ideia de que o edital n° 021/2016 foi bem claro ao dispor
em seu item 14.3.d sobre a necessidade de apresentar um ou mais atestados, expedidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, acompanhado da
respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA da região em que foi realizada a
obra, a fim de comprovar a capacidade técnico-profissional do licitante.

      Alega, também, que não obstante a este fato, a empresa Carfag Comércio e Serviços de
 deixou de apresentar a certidão de acervo técnico em nome de seuManutenção Ltda – EPP

responsável técnico.

      Assim, conclui suas contrarrazões no sentido de que “(...) a empresa não pode ser julgada
HABILITADA, pois não atendeu a todas as exigências do presente Edital, principalmente
relacionado a sua , item 14.3.d, um vez que, nessa fase após acapacidade técnica-profissional
abertura dos envelopes documentação, não se pode mais qualquer complementação de

” (grifo nosso).documentação na abertura dos mesmos (...)

      Após a apresentação das razões pela empresa Carfag Comércio e Serviço de Manutenção
 e contrarrazões pela empresa ., o pregoeiroLtda-ME CMM Construtora Moraes Martins Ltda

conheceu do recurso “(…) por considerá-lo tempestivo e (...), pugna pelo improvimento face à
ausência de fundamentação legal plausível para reforma da decisão prolatada na Ata de

”.Realização da Concorrência datada do dia 27 de junho de 2016 (...)

      Em apertada síntese, o pregoeiro argumenta que o motivo da inabilitação da recorrente foi
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a não apresentação de Certidão de Acervo Técnico relativa aos atestados de comprovação da
 e não em relação a , comocapacidade técnico-profissional qualificação técnico-operacional

aduz a recorrente em suas razões.

      Argumenta, também, que “(...) não restam dúvidas de que a comprovação da qualificação
técnico-profissional deveria ser feita através de atestados acompanhados das respectivas
Certidões de Acervo Técnico – CAT, e não das Anotações de Responsabilidade Técnica –
ART's, como apresentada pela Recorrente, situação essa que não a habilita por estar em
desconformidade com as exigências editalícias bem como com a Resolução 1.025/2009, do
CONFEA, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo Técnico

”.Profissional (...)

      Finaliza sua argumentação enfatizando o fato de que a exigência contida no item 14.3.d do
edital n° 021/2016 está em conformidade com o artigo 30, § 1°, inciso I, da Lei n°
8.666/1993.

      Analisando os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a recorrente, empresa Carfag
, foi inabilitada para continuar a participar doComércio e Serviços de Manutenção Ltda – EPP

procedimento licitatório n° 021/2016 por deixar de atender à exigência contida no item 14.3.d,
o qual exige comprovação acerca da , in verbis:qualificação técnico-profissional

( . . . )
1 4 . 3 .  Q u a l i f i c a ç ã o  t é c n i c a :
( … )
d) comprovação da capacidade técnico-profissional através de um ou mais
atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no
mercado nacional, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico
(CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a obra, comprovando
a responsabilidade técnica por obra de instalação de grupo motor gerador.

      De fato, ao conferir a documentação apresentada pela recorrente para fins de habilitação,
verifica-se a não comprovação de sua qualificação técnico-profissional, uma vez que não foi
apresentada Certidão de Acervo Técnico – CAT que ateste a responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, consoante item 14.3.d e artigo 30,
§ 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993.

           Ressalte-se que a recorrente, não obstante ao fato de ter sido inabilitada por falta de
comprovação de , fundamenta sua defesa alegando aqualificação técnico-profissional
impossibilidade de exigir o registro de certificados junto ao CREA para comprovação de 

, ou seja, defende-se de algo que não lhe foi imputado e, emqualificação técnico-operacional
relação aos motivos reais de sua inabilitação permanece inerte.

      E, mais, além disso, em suas razões recursais reconhece que “(...) somente os atestados
referentes à qualificação técnico-profissional carecem de registro no CREA para
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comprovação da capacidade técnica do profissional, nos termos do disposto no art. 30, § 1°,
”, eliminando, dessa maneira, qualquer possibilidade de defesa peloda Lei n° 8.666/93 (...)

fato de não ter apresentado Certidão de Acervo Técnico a fim de comprovar sua qualificação
técnico-profissional.

      Destarte, verifica-se que não resta dúvida acerca de que é legítima a exigência de Certidão
de Acervo Técnico – CAT que ateste a responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes a fim de se comprovar a qualificação

, estando o item 14.3.d em conformidade com o § 1°, inciso I, do artigotécnico-profissional
30 da Lei de Licitações, vejamos:

A r t .  3 0  ( . . . )
( … )
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a :
I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

            Além disso, registre-se que, nos termos da Resolução n° 1.025/2009 – CONFEA, a
Certidão de Acervo Técnico - CAT não se confunde com a Anotação de Registro Técnico –
ART, uma não substituindo a outra, pois esta última apenas notifica junto ao órgão
competente que o profissional por ela indicado iniciou um serviço, sendo que é após a baixa
da ART, que se dará com a conclusão da obra, que o órgão de fiscalização emitirá a Certidão
de Acervo Técnico, a qual atesta que a obra foi concluída satisfatoriamente, incluindo-a na
capacidade técnica do profissional.

      Em outras palavras, o fato da recorrente ter apresentado Anotação de Registro Técnico –
ART, não a exime de apresentar Certidão de Acervo Técnico, pelas razões acima expostas.

           Isso posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a inabilitação da
empresa  para participar doCarfag Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP
procedimento licitatório objeto do Edital n° 021/2016.

           Providencie a Secretaria Executiva a notificação da recorrente e, após, retornem-se os
autos à Comissão Permanente de Licitação para providências visando a continuidade do
certame.
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