














































PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº: 201705000035928 
Interessado : Diretoria de Obras 
Objeto :  Projetos  complementares  destinados à  obra  de  reforma,  com ampliação,  do
complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pelas empresas BENTO
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME e NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,
pessoas jurídicas de direito privado, já qualificadas nos autos, contra decisão da Comissão
Permanente de Licitação, emanada na ata de realização, referente à fase de habilitação da
Tomada  de  Preços  de  nº  019/2017,  que  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa(s)
especializada(s) para desenvolvimento de projetos complementares de fundação, estrutura de
concreto, estrutura metálica, instalações elétricas, rede estabilizada, cabeamento estruturado,
sistema  de  segurança,  som  e  SPDA,  hidrossanitário/sistema  de  prevenção  e  combate  a
incêndio e instalação de gases GLP, O2, vácuo e ar comprimido e ar-condicionado, destinados
à obra de reforma, com ampliação, do complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
composto pelos edifícios Des. Clenon de Barros Loyola, com área de 18.005,46m² e Heitor
Moraes Fleury com área de 33.476,10m². 

DAS RAZÕES DAS RECORRENTES

BENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME

Alega a Recorrente que cumpriu com todas as exigências relativas à fase de habilitação
e  que  no  edital,  em  momento  algum,  foi  exigido  que  os  atestados  necessários  para  a
comprovação da capacidade técnico-profissional fossem registrados no CREA, e sim a CAT.

Fez menção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e citou o artigo 41
da  lei  8.666/93  que  estabelece  que  a  Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e
condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. 

Entendendo ter atendido a todas as exigências do edital,  após decisão da Comissão
Permanente de Licitação que a inabilitou alegando que o atestado emitido pela PUC Goiás,
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para o lote III, não havia sido registrado na CAT, optou pela interposição do recurso.

Citou entendimento do CREA acerca da análise da Certidão de Acervo Técnico nos
seguintes termos:

“A Certidão de Acervo Técnico é um documento legal, que comprova toda
a  experiência  adquirida  pelo  profissional  ao  longo  do  exercício  de  sua
profissão e é composta pelas Anotações de Responsabilidade Técnicas,
devidamente registradas no CREA.”

Citou ainda o artigo 57 da Resolução nº 1025 do CONFEA onde estabelecido que:

“É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por
pessoa  física  ou  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  atesta  a
execução de obra ou a prestação de serviço e identificam seus elementos
quantitativos  e  qualitativos,  o  local  e  o  período  de  execução,  os
responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.”

Citou vários editais publicados no intuito de amparar seu entendimento de que houve
erro na elaboração das regras do edital.

Requer, ao fim, a reforma da decisão que inabilitou a Recorrente no lote III do certame.

NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  

A Recorrente iniciou a peça recursal discorrendo acerca dos motivos ensejadores da sua
inabilitação nos seguintes termos:

Após  análise  da  documentação  por  parte  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  a
Recorrente foi inabilitada por deixar de apresentar declaração de indicação dos profissionais
exigida no item 15.3 “b” do edital. 

Entende que tal decisão está despida de qualquer justificativa legal e fere ao princípio
competitivo dos procedimentos licitatórios uma vez que a Comissão teve como assegurar-se da
capacidade técnica da Recorrente para o desenvolvimento do objeto da licitação.

Juntou cópia de todos os atestados apresentados.

Citou  o  acórdão  do  TCU  onde  foi  aplicada  multa  ao  gestor  responsável  pela
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desclassificação  de  propostas  mais  vantajosas  com  base  no  art.  48  da  Lei  8.666/93,
considerando  que  o  vício  formal  poderia  ser  sanado  e,  portanto,  ofendia  o  princípio  da
razoabilidade.

Requer, face as razões recursais apresentadas, a reconsideração da decisão. 

DAS CONTRA-RAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal estabelecido.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões das recorrentes tem-se que:

Em relação às alegações da empresa BENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

É de cunho obrigatório, no edital

c)  comprovação     da     capacitação     técnico  -  profissional de cada um dos
engenheiros     indicados como responsáveis pela elaboração do(s)
projeto(s),  objeto desta licitação,  através     de     um     ou     mais     atestados de
capacidade técnica,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  acompanhados     das     respectivas     certidões     de     acervo     técnico ou
registro de responsabilidade técnica (CAT ou RRT), emitidas     pelo     CREA ou
CAU,  comprovando a elaboração de projetos com características
semelhantes aos licitados; (grifo nosso)

Resta  bem  claro  que  os  atestados  deverão  ser  apresentados  acompanhados  das
respectivas certidões de acervo técnico. Respectivo quer dizer relativo a cada um.  Por que
então se exigiria que o atestado fosse acompanhado da CAT se não houvesse a vinculação? O
julgamento se  deu em conformidade com o estabelecido no edital.  Além disso,  importante
ressaltar que o atestado apresentado pela Recorrente, emitido pela PUC Goiás, datado de
09/06/2017, elenca mais serviços do que aqueles constantes na CAT apresentada. 

Outro  aspecto  a  ser  observado,  rebatendo  a  suposta  irregularidade  aventada  pela
Recorrente é que, as resoluções do CREA ou CONFEA não suplantam a Lei 8.666/93, onde
estabelecida a regra constante do edital.

Quanto às exigências contidas no edital, não tendo sido o mesmo impugnado, não cabe,
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no momento, qualquer questionamento acerca do seu teor. 

Portanto, mantém-se, dessa forma, a inabilitação da empresa BENTO CONSTRUÇÕES
E PROJETOS LTDA para concorrer ao lote III.

Em relação ao recurso interposto pela empresa NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

Extrai-se do edital:

15. O envelope  “A” deverá conter documentação relativa à:
(…)
15.3. Qualificação técnica:
a)  certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CREA)  e  quando  couber,  do  Conselho  de
Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU),  da empresa participante e dos
profissionais indicados como responsáveis técnicos;
b)  declaração     da     empresa     participante     indicando  ,    o  (  s  )    nome  (  s  )    do  (  s  )
profissional   (  ais  )    responsável   (  eis  )    pela     elaboração     de     cada     um     dos
projetos  ,   com     as     respectivas     matrículas     no     CREA ou CAU;
c)  comprovação da capacitação técnico-profissional de cada um dos
engenheiros indicados como responsáveis pela elaboração do(s)
projeto(s),  objeto desta licitação,  através de um ou mais atestados de
capacidade técnica,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico ou
registro de responsabilidade técnica (CAT ou RRT), emitidas pelo CREA ou
CAU,  comprovando a elaboração de projetos com características
semelhantes aos licitados; (grifo nosso)

Foram apresentadas as certidões de registro e quitação da empresa Recorrente nela
constando dois responsáveis técnicos, Engenheiro Industrial – elétrica Gustavo Luiz de Freitas
e o Engenheiro Civil Carlos Ignácio Ferraz Teixeira. Foram apresentadas ainda as certidões de
registro  e  quitação  de  pessoa  física  do  Engenheiro  Civil  Renato  Rodrigo  Araújo  e  do
Engenheiro Mecânico Mariano José Macedo.

Não foi apresentada a declaração, exigida no ato convocatório (item 15.3, “b”), de cunho
obrigatório, informando o nome dos profissionais indicados como responsáveis pela elaboração
dos projetos.

No edital em comento, não existe a obrigatoriedade de vínculo do profissional com a
empresa, porém a indicação dos profissionais implica em compromisso da empresa junto ao
órgão licitante, caso ela venha sagrar-se vencedora do certame. 
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Muito embora tenha sido comprovada a qualificação técnica dos profissionais,  a não
apresentação da declaração obriga a Comissão a julgar a licitante inabilitada face ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório que exige a apresentação de tal documento bem
como ao princípio da isonomia, que implica em tratamento igual aos licitantes.

Dessarte,  uma  vez  que  apresentados  atestados  de  dois  profissionais  na  área  de
engenharia  civil  sem  a  indicação  do  responsável,  torna-se  impossível  a  validação  da
qualificação de qualquer um deles. Não tendo sido apresentado nenhum documento de vínculo
do  engenheiro  mecânico  com  a  licitante  e  tampouco  declaração  do  mesmo  se
responsabilizando  pelos  serviços  a  serem  prestados  caso  a  empresa  seja  declarada
vencedora, resta a Recorrente inabilitada para os lotes 1, 2 e 5. Quanto ao lote 3, a Comissão
entende  que  restou  comprovada  a  qualificação  do  engenheiro  eletricista  por  ser  o  único
indicado para o desenvolvimento dos projetos nessa área e por fazer parte do corpo técnico da
empresa junto ao CREA.

Quando  da  apreciação  da  documentação  a  Administração  atrelou  o  julgamento  aos
critérios de aferição previamente definidos no edital, conforme estabelecido na Lei 8.666/93,
em seu artigo 41 – A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada, obedecendo ao princípio do julgamento objetivo. 

Vale  ressaltar  que  a  decisão  da  comissão,  em momento  algum,  feriu  os  princípios
norteadores dos processos licitatórios, e tampouco diminuiu ou restringiu a competição.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação dos recursos interpostos pelas empresas
BENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME e NC2 ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA,  por  considerá-los  tempestivos  e  pelas  razões  retromencionadas,  pugna  pelo
improvimento do primeiro, face a ausência de fundamentação legal plausível para reforma da
decisão prolatada na Ata de Realização da Tomada de Preços nº 019/2017, datada do dia 19
de  junho  de  2017  e  pelo  provimento  parcial  do  segundo,  habilitando  a  empresa  NC2
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a participar da fase de proposta de preços para o lote 3
(três).

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior  para  apreciação  e,  decidindo,  faça  retornar  os  autos  à  Secretaria  da  Comissão
Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.

Goiânia, 05 de julho de 2017.
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de justiça
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Gabinete da Diretoria-Geral
Assessoria Jurídica

Processo nº 201705000035928

Nome Departamento  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Manutenção

Predial

Assunto Projetos de reforma e ampliação dos prédios do complexo do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

D E S P A C H O

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital

de Licitação nº 019/2017 (evento 51), na modalidade Tomada de Preços, do tipo

menor  preço  por  lote,  objetivando  a  contratação  de  empresa(s)  para

desenvolvimento de projetos complementares para reforma/ampliação do complexo

do Tribunal de Justiça e do Fórum da Comarca de Goiânia.

Após a análise, a Assessoria Jurídica aprovou a minuta do Edital

(evento 23), sendo os autos encaminhados à Controladoria Interna para as análises

do Decreto Judiciário nº 2674/2014, que emitiu o parecer nº 540/2017 (evento 25),

no qual fez apontamentos, que foram devidamente regularizados/justificados pelas

unidades técnicas (eventos 27/49).

Constam  nos  autos  certidão  de  alteração  do  Edital,  conforme

orientação desta Diretoria-Geral (evento 52) e publicações do Edital (eventos 50 e

53).
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Realizadas  as  sessões  nos  dias  13.6.2017  (evento  79)  e

19.6.2017  (evento  73),  conforme  atas  de  realização  da  tomada  de  preços  nº

019/2017, foram inabilitadas as empresas CEC – Carmello Projetos EIRELI-EPP e

SLC Gyn Empreendimentos EIRELI-ME, por deixarem, em tese, de comprovar  a

qualificação técnico-profissional, em descumprimento ao item 15.3, “c” do Edital e a

empresa NC2 Engenharia e Consultoria Ltda por deixar de apresentar declaração de

indicação dos profissionais, prevista no item 15.3, “b” do instrumento convocatório,

segundo a referida ata.

Da referida decisão apresentaram recurso somente as empresas

NC2 Engenharia e Consultoria Ltda e Bento construções e Projetos Ltda-ME (evento

74).

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a Comissão Permanente de Licitação analisou os

recursos, pugnando pelo improvimento do recurso da empresa Bento Construções e

Projetos Ltda., face a ausência de fundamentação legal plausível para reforma da

decisão prolatada, bem como pelo provimento parcial do recurso da empresa NC2

Engenharia  e  Consultoria  Ltda,  no  que se  refere  a sua participação na fase de

proposta de preços apenas para o lote 03 (evento 75).

Instada,  a  Diretoria  de  Obras  analisou  os  documentos  de

habilitação,  esclarecendo  que  a  documentação  de  habilitação  apresentada  pela

empresa  Bento  Construções  e  Projetos  Ltda-ME,  quanto  à  declaração  de

capacidade técnica elaborada pela  PUC-Goiás  e a documentação de habilitação

apresentada  pela  empresa  NC2  Engenharia  e  Consultoria  Ltda-EPP,  quanto  à

certidão de acervo técnico, atendem às exigências do Lote 3 do Edital em comento

(eventos 77/78).
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Em seu turno, a Comissão Permanente de Licitação juntou a ata

de  realização  de  sessão  de  abertura  dos  envelopes  de  habilitação  ocorrida  em

13.6.2017 (evento 79), comunicação aos licitantes acerca da continuidade da sessão

no dia 19.6.2017 (evento 80) e comunicação aos demais licitantes da interposição

de recursos (evento 81), sendo os autos encaminhados a esta Diretoria.

É o breve relato.

Verifica-se, portanto, tratar de julgamento dos recursos interpostos

pelas empresas NC2 Engenharia e Consultoria Ltda e Bento Construções e Projetos

Ltda-ME em face de decisão do pregoeiro pela inabilitação total da primeira e parcial

da segunda, em razão de não apresentação de documentos ou a sua apresentação

em desacordo com as normas do Edital  de Licitação nº  019/2017,  que passo a

analisar pormenorizadamente.

I)  RECURSO  DA  EMPRESA  NC2  ENGENHARIA  E

CONSULTORIA LTDA:

Segundo consta da ata de realização de sessão (evento 73), a

empresa  NC2  Engenharia  e  Consultoria  Ltda  foi  desclassificada  por  “deixar  de

apresentar declaração de indicação dos profissionais constantes do item 15.3, “b”,

do edital”, não obstante a planilha anexa à referida ata ter indicado a sua habilitação

para os lotes 1, 2, 3 e 5.

A recorrente alega (evento 74, fls. 1/15), em suma, que a falta de

apresentação de declaração de indicação dos responsáveis técnicos não ensejou

nenhum prejuízo à análise da documentação de qualificação técnica, tendo em vista

que foram apresentados os documentos individualizados de cada profissional, além

do  fato  de  que  os  nomes  dos  profissionais  foram  evidenciados  nos  outros

documentos.
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Aduz que a própria Comissão Permanente de Licitação realizou a

análise dos documentos de cada profissional, conforme exposto na planilha anexa à

ata de realização do pregão, fundamentando seu recurso no artigo 30, incisos I e II,

e §1º da Lei nº 8.666/1993 e em jurisprudência do Tribunal de Contas da União,

requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a sua consequente habilitação e,

no caso de a referida Comissão não reconsiderar a decisão de inabilitação, a sua

submissão à autoridade superior.

Em sua análise,  a  Comissão Permanente  de Licitação afirmou

que a empresa não apresentou a declaração exigida no item 15.3, “b”, do Edital de

Licitação, e que não houve a comprovação de vínculo entre os profissionais Carlos

Ignácio Ferraz Teixeira, Renato Rodrigo Araújo e Mariano José Macedo, pugnando

pela manutenção da decisão de inabilitação quanto aos lotes 1, 2 e 5, manifestando-

se pela revisão da decisão e habilitação da empresa para participar da disputa do

lote 3, por restar comprovado o vínculo entre a empresa recorrente e o Engenheiro

Industrial-Elétrico Gustavo Luiz de Freitas.

Nesse contexto, necessária deliberação quanto a 2 (dois) pontos,

quais sejam: 

1) inabilitação da recorrente em razão da ausência da declaração

de  indicação  dos  responsáveis  técnicos,  prevista  no  item 15.3,  “b”  do  Edital  de

Licitação; e

2)  inabilitação  da  empresa  nos  lotes  1,  2  e  5  em  razão  da

ausência de comprovação de vínculo dos profissionais indicados com a empresa

recorrente.

Quanto à ausência de declaração de indicação dos responsáveis

técnicos, o Edital nº 019/2017, em seu item 15.3, “b” (evento 51), assim dispôs:
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15. O envelope “A” deverá conter documentação relativa à:
(…)
15.3. Qualificação técnica:
(…)
b) declaração da empresa participante indicando, o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais)  responsável  (eis)  pela elaboração de cada um dos
projetos, com as respectivas matrículas no CREA ou CAU;

Nesse  ponto,  cabe  destacar  que,  não  obstante  a  ausência  da

referida declaração, a empresa apresentou a documentação de cada profissional

identificando  de  forma  clara  os  lotes  para  os  quais  funcionariam  cada  um  dos

responsáveis técnicos (evento 63), o que supre as informações contidas na referida

declaração. Explico.

Conforme  se  depreende  da  leitura  do  item editalício  citado,  a

declaração  deveria  conter  apenas  a  relação  dos  projetos/lotes,  o  nome  do

profissional  e  o  número  das  respectivas  matrículas  no  CREA/CAU.  A partir  da

referida declaração, seria possível a análise dos documentos de qualificação técnica

de  cada  profissional,  eis  que  há  necessidade  de  comprovação  da  capacidade

técnica de todos os responsáveis técnicos de forma individualizada.

Ou seja, na declaração foi exigida apenas a indicação de cada

profissional,  não  se  exigindo  a  sua  assinatura,  firmando  compromisso,  ou  outro

requisito ou exigência.

Por outro lado, a recorrente indicou os profissionais através da

própria documentação contida no envelope de habilitação (evento 63), da seguinte

maneira: 

1. f. 31 – folha de rosto com a indicação “Lote 1”;

2. fls. 32/41 – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA-

MG e atestado técnico em nome do Engenheiro Civil Carlos

Ignácio Ferraz Teixeira;
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3. f. 42 – folha de rosto com a indicação “Lote 2”;

4. fls. 43/52 – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA-

MG e atestado técnico em nome do Engenheiro Civil Carlos

Ignácio Ferraz Teixeira;

5. f. 53 – folha de rosto com a indicação “Lote 3”;

6. fls. 54/64 – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA-

MG e atestado técnico  em nome do  Engenheiro  Industrial-

Elétrico Gustavo Luiz de Freitas Campolina;

7. f. 65 – folha de rosto com a indicação “Lote5”;

8. fls. 66/73 – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA-

MG e  atestado  técnico  em nome  do  Engenheiro  Mecânico

Mariano José Macedo;

In  casu,  não  obstante  a  ausência  de  declaração  indicando  os

projetos  pelos  quais  os  profissionais  seriam  responsáveis,  pela  análise  da

documentação contida no envelope de habilitação da empresa pode ser extraída a

informação que deveria  contar  do  referido  documento,  qual  seja:  Lotes  1 e  2 –

responsável  técnico:  Engenheiro  Civil  Carlos  Ignácio  Ferraz  Teixeira;  Lote  3  –

responsável  técnico:  Engenheiro  Industrial-Elétrico  Gustavo  Luiz  de  Freitas

Campolina;  e  Lote  5  –  responsável  técnico:  Engenheiro  Mecânico  Mariano José

Macedo.

Conclui-se, portanto, que a ausência da declaração constante do

item 15.3, “b”, do Edital não maculou a análise quanto à vinculação do profissional

ao  projeto/lote  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  não  podendo,  portanto

ensejar a inabilitação da empresa recorrente.

Tal  entendimento  coaduna-se  com  os  princípios  básicos  da

licitação,  de  forma  a  ampliar  a  competitividade,  permitindo  a  participação  de

empresa que carreou documentação que continha os termos da aludida declaração,
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consoante subtrai-se da análise da documentação trazida aos autos, acabou por

suprir  a  finalidade  de  apresentação  da  declaração,  quando  informou  qual  o

profissional responsável técnico para cada projeto/lote.

Posto isso, tem-se que a informação pretendida pelo edital pôde

ser  obtida  de  outra  forma,  qual  seja,  a  indicação  nos  próprios  documentos  dos

profissionais que seriam responsáveis pelos projetos/lotes, o que subentende que a

referida declaração possui cunho meramente informativo, não sendo imprescindível

ou preponderante para o deslinde do certame.

Ademais, ressalte-se que a exigência que culminou na inabilitação

da  empresa  não  possui  previsão  legal  como  documento  obrigatório,  dentre  os

previstos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993, verbis:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação,  e  indicação das instalações e  do aparelhamento e  do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
as  informações  e  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto da licitação;
IV –  prova de atendimento de requisitos previstos em lei  especial,
quando for o caso.

Nota-se, pela leitura do dispositivo a limitação dos documentos de

qualificação técnica ao rol taxativo previsto no artigo 30, acima.

Por  oportuno,  pode-se  considerar  excesso  de  formalismo  a

desclassificação da empresa em razão da ausência de apresentação de declaração

que  contenha  informação  que  possa  ser  obtida  no  conjunto  de  documentos

constante do mesmo envelope.
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Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União

possui o seguinte entendimento:

1.7.1.  à  Base de Administração e Apoio do Ibirapuera do Comando
Militar do Sudeste – 2ª Região Militar de que contraria a jurisprudência
do TCU interpretação de cláusula de edital de licitação que privilegie o
excesso de formalismo em detrimento da ampla competitividade, em
especial  quando  a  preservação  desta  última  depende  de  medida
simples,  a  exemplo  da  possibilidade  de  encaminhar  diligência  às
licitantes  (art.  43,  §  3º,  da  Lei  n.  8.666/1993),  com  vistas  a  sanar
ocorrência  que  pode  comprometer  irremediavelmente  o  caráter
competitivo do certame. (Acórdão nº 490/2015 – Segunda Câmara)

Assim, a decisão da Comissão Permanente de Licitação quanto à

ausência  de  apresentação  da  declaração  de  indicação  dos  profissionais

responsáveis pelos projetos por parte da empresa NC2 Engenharia e Consultoria

Ltda  deve  ser  alterada,  eis  que  o  teor  da  informação  nela  contida  pode  ser

substituída pelos próprios documentos constantes do envelope de habilitação.

No  que  concerne  ao  item  2,  a  ausência  de  comprovação  de

vínculo entre  os profissionais e  a  empresa,  à  exceção do Engenheiro  Industrial-

Elétrico Gustavo Luiz de Freitas, que causou a inabilitação da empresa recorrente

nos lotes 1, 2 e 5, deve ser feita a seguinte análise.

Nos documentos referentes ao profissional Mariano José Macedo,

constam certidão de atestado técnico (evento 63, fls. 66/70) emitido pelo CREA-MG

e atestados de capacidade técnica (evento 63, fls.  71/73), ausente, entretanto, a

comprovação de vínculo do profissional com a empresa.

Todavia, pela análise do item 15.3 do caderno editalício, observa-

se que não foi exigida a comprovação de vínculo do profissional com a empresa,

senão vejamos:
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15.3. Qualificação técnica:
a)  certidão  de  registro  ou  inscrição  junto  ao  Conselho  Federal  de
Engenharia e Agronomia (CREA) e quando couber,  do Conselho de
Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU),  da  empresa  participante  e  dos
profissionais indicados como responsáveis técnicos;
b) declaração da empresa participante indicando, o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais)  responsável  (eis)  pela elaboração de cada um dos
projetos, com as respectivas matrículas no CREA ou CAU;
c) comprovação da capacitação técnico-profissional de cada um dos
engenheiros  indicados  como  responsáveis  pela  elaboração  do(s)
projeto(s), objeto desta licitação, através de um ou mais atestados de
capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  acompanhados  das  respectivas  certidões  de  acervo
técnico  ou  registro  de  responsabilidade  técnica  (CAT  ou  RRT),
emitidas pelo CREA ou CAU, comprovando a elaboração de projetos
com características semelhantes aos licitados;

Assim, não se pode inabilitar a empresa recorrente em razão de

exigência  não  prevista  no  Edital  de  Licitação,  em  observância  ao  princípio  da

vinculação ao instrumento convocatório, devendo ser revista a decisão do pregoeiro

que inabilitou a empresa NC2 Engenharia e Consultoria Ltda.

II)  RECURSO  DA  EMPRESA  BENTO  CONSTRUÇÕES  E

PROJETOS LTDA:

Quanto ao recuro interposto pela empresa Bento Construções e

Projetos  Ltda (evento  74,  fls.  16/23),  inabilitada no  lote  3,  ao  argumento  de ter

apresentado certidão de acervo técnico registrada no CREA-GO, que acompanha o

atestado  de  capacidade  técnica  expedido  pela  PUC-Goiás,  sem  o  registro  na

referida entidade profissional, tendo a empresa alegado, em suma, que tal exigência

não foi prevista em edital.

Em sua análise (evento 75), a Comissão Permanente de Licitação

asseverou que:

Resta  bem  claro  que  os  atestados  deverão  ser  apresentados
acompanhados  das  respectivas  certidões  de  acervo  técnico.
Respectivo quer dizer relativo a cada um. Por que então se exigiria
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que  o  atestado  fosse  acompanhado  da  CAT  se  não  houvesse  a
vinculação?  O  julgamento  se  deu  em  conformidade  com  o
estabelecido  no  edital.  Além  disso,  importante  ressaltar  que  o
atestado  apresentado  pela  Recorrente,  emitido  pela  PUC  Goiás,
datado  de  09/06/2017,  elenca  mais  serviços  do  que  aqueles
constantes na CAT apresentada.

Nessa  seara,  cabe  destacar  que  a  empresa  apresentou  o

atestado  de  capacidade  técnica  (evento  56,  f.  63),  acompanhado  da  respectiva

certidão  de  acervo  técnico  (evento  56,  f.  62),  emitida  pelo  CREA-GO  com  a

anotação assim expressa: “CAT sem registro de atestado”.

Destaca-se  que  o  Edital,  em seu  item 15.3,  “c”,  exigiu  que  a

certidão fosse  emitida pelo CREA-GO, e não  registrada na referida entidade de

classe, verbis:

c) comprovação da capacitação técnico-profissional de cada um dos
engenheiros  indicados  como  responsáveis  pela  elaboração  do(s)
projeto(s), objeto desta licitação, através de um ou mais atestados de
capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  acompanhados  das  respectivas  certidões  de  acervo
técnico  ou  registro  de  responsabilidade  técnica  (CAT  ou  RRT),
emitidas pelo CREA ou CAU, comprovando a elaboração de projetos
com características semelhantes aos licitados;

Nota-se, portanto, que a empresa cumpriu o requisito previsto no

Edital, devendo, portanto, ser provido o recurso da empresa Bento Construções e

Projetos Ltda para habilitá-la no lote 3.

III) CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em observância aos princípios da legalidade e

da vinculação ao instrumento convocatório, com fundamento no artigo 109, inciso I,

alínea “a”, e §4º da Lei nº 8.666/1993, dou provimento aos recursos interpostos para,

revendo a deliberação da Comissão Permanente de Licitação na ata de realização
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da  tomada  de  preços  nº  19/2017  (evento  73),  acolhendo,  em  parte,  a  sua

manifestação na análise dos recursos (evento 75), para:

a) habilitar  a  empresa NC2 Engenharia  e Consultoria Ltda nos

lotes 1, 2 e 5 do Edital de Licitação nº 19/2017; e 

b) habilitar a empresa Bento Construções e Projetos Ltda no lote

3 do Edital de Licitação nº 19/2017.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise cinge-se ao aspecto

formal dos documentos objeto de questionamentos, eis que na ata de realização da

tomada de preços (eventos 73 e 79),  nos recursos (evento 74)  e  na análise da

Comissão Permanente de Licitação (evento 75), não fora objeto de questionamentos

o  seu  aspecto  material,  no  que  diz  respeito  à  adequação  dos  atestados  às

exigências  de  serviços  similares  ao  objeto  do  certame,  que  deve  ser  analisado

oportunamente pela referida Comissão.

Dessa forma, encaminhem-se os autos à Comissão Permanente

de Licitação para comunicação aos licitantes e prosseguimento do feito, observados

os prazos legais.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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