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RECURSO ADMINISTRATIVO

Goiania, 25 de maio de 2019.

Ao TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS

Att. Comissao de licitagoes

Referenda: TOMADA DE PREQOS n° 26/2019

A JF ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 08.944.122/0001-48, sediada na 
Rua 26, n° 189, sala 03, Ed. Orleans e Braganga, Setor Marista, Goiania - Goias, vem, 
atraves do Sr. Jairo Franga Junior, socio proprietario, CPF 287.998.521-87, apresentar 
Recurso Administrative pela inabilitagao de nossa empresa no Edital acima 
referenciado.

1 - DO FUNDAMENTO

A presente licitagao tem como objeto a contratagao de servigos de projetos de 
Engenhana, conforme condigoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as 
exigencias estabelecidas no Edital 26/2019.

2-DO HISTORICO

A douta comissao de licitagoes do TJGO ao publicar a analise das documentagoes do 
presente edital, nao considerou nossa empresa habilitada para participar do Item 03 do 
Edital quanto ao atendimento da Qualificagao Tecnica. Posigao esta que solicitamos 
novo posicionamento pelas razao abaixo enumerada.
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Fundamento atacado

DA HABILITAQAO TECNICA

O edital solicita para a qualificagao tecnica os seguintes documentos:

a) certidao de registro ou inscritpao junto 
Agronomia (CREA) e/ou ao CAU, da empresa participante e dos responsaveis 
tecnicos;
b) comprovagao da capacitagao tecnico-profissional de cada um dos 
engenheiros indicados como responsaveis pela elaboragao do (s) projetos (s), 
objeto desta licitagao, atraves de um ou mais atestados de capacidade tecnica, 
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das 
respectivas certiddes de acervo tecnico ou registro de responsabilidade tecnica 
(CAT ou RRT), emitidas pelo CREA ou CAU, comprovando a elaboragao de 
projetos com caracteristicas semelhantes aos licitados.

ao Conselho Regional de Engenharia e

ANALISE DA DOCUMENTACAO APRESENTADA:

A nossa empresa apresentou Certidao de Acervo Tecnico n° 342/2008 com o 
respective atestado, onde se comprova a experiencia de nossa empresa em projeto de 
instalagao eletrica de alta e baixa tensao, projeto de cabeamento estruturado e projeto 
de Subestagao de energia eletrica. Estes tres itens representam a maioria esmagadora 
do objeto do item 3 licitado.
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Portanto em nosso entendimento a comprovagao de experiencia em projeto de 
caracteristicas semelhantes foi amplamente atendida. Baseada neste entendimento 
foi que deixamos de apresentar outros CAT’s, inclusive para nao colocarmos excesso 
de documentos para avaliapao.

Vale a pena ressaltar que se a douta comissao pretendesse um nivel maior de 
detalhamento na comprovapao de experiencia, deveria ter come e de costume, ter 
detalhado os itens de maior relevancia que seriam objeto de analise para a devida 
comprovapao tecnica.

4 - CONCLUSAO

Diante do acima exposto, solicitamo 
habilitando para concorrer ao Item C

s a revisao do posicionamento desta comissao, nos 
3 licitado.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Atenciosamente,

jp Engenharia 
Jairo Franga Junior 
Socio Proprietario
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RECURSO ADMINISTRATIVO 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 

SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

3º (TERCEIRO) ANDAR, DO ANEXO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

À RUA 19, Q.A8, Lt. 06, SETOR OESTE, EM GOIÂNIA-GO; 

 

TOMADA DE PREÇOS N. 26/2019 

 

L. C. ENGENHARIA EIRELI ME 

CNPJ N. 30.221.982/0001-02 

RUA DE TAMBAÚ Nº 366, SALA 09. JARDIM ATLÂNTICO. GOIÂNIA/GO. 

 

  



                                                
 

CNPJ n. 30.221.982/0001-02 

Rua de Tambaú nº 366, Sala 09. Jardim Atlântico. Goiânia/GO. Fone: (62) 4141-9656 

L. C. ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº. 30.221.982/0001-02, estabelecida em Goiânia/GO por seu representante legal ao 

final subscrito, vem tempestiva e oportunamente à digna presença de Vossa Senhoria, 

com lastro no artigo 4º, XVIII, da Lei nº. 10.520/2002, para interpor o presente: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face de decisão da ilustre comissão, requerendo seja recebido, conhecido e provido, 

promovendo a reforma da respectiva decisão, exercendo o juízo de retratação ou 

proceda o seu encaminhamento à autoridade superior, nos termos do artigo 109, § 4°, 

da Lei de Licitações, expondo e requerendo para tanto o contido nas relevantes razões 

expendidas anexas. 

Nestes termos, 

Espera deferimento. 

 

 

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Oportunamente, cumpre ressaltar a tempestividade do presente recurso administrativo, 

porquanto, conforme dispõe o artigo 4º, XVIII, da Lei nº. 10.520/2002, declarados 

habilitados ou desabilitados, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos, daí observa-se a tempestividade do presente recurso. 

 

II – DO MÉRITO 

Primeiramente, trazemos à baila o objetivo da necessidade de que uma empresa, para 

ser contratada para determinado serviço, tenha necessariamente que comprovar 

experiência pretérita no desenvolvimento do mesmo. 

É salutar a garantia, por parte da administração pública, que a contratação de qualquer 

prestador de serviço se faça mediante a comprovação de experiência anterior, 

satisfatória, de execução de serviço semelhante. Tal prerrogativa é, inclusive, citada 

pela lei 8666, em sua seção II – Da Habilitação. 

 

 



                                                
 

CNPJ n. 30.221.982/0001-02 

Rua de Tambaú nº 366, Sala 09. Jardim Atlântico. Goiânia/GO. Fone: (62) 4141-9656 

Abrimos aqui um espaço para descrever o objeto do edital analisando os serviços de 

características semelhantes que podem ser desenvolvidos: 

▪ Lote1 – Projeto de Fundação 

▪ Lote 2 – Projeto de Estrutura de Concreto e Estrutura Metálica de Cobertura 

▪ Lote 3 – Projeto de Instalações Elétricas, Rede Estabilizada, Cabeamento 

Estruturado, Sistema de Segurança, som e SPDA 

▪ Lote 4 – Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Prevenção e Combate a Incêndio 

e GLP 

▪ Lote 5 – Compatibilização, orçamento e especificações 

 

III – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

Extraímos a seguir, da decisão da comissão, as seguintes informações: 

 

Ao final do mesmo documento, temos: 

 

 

 



                                                
 

CNPJ n. 30.221.982/0001-02 

Rua de Tambaú nº 366, Sala 09. Jardim Atlântico. Goiânia/GO. Fone: (62) 4141-9656 

Ocorre que a documentaçao enviada pela empresa habilita-a aos lotes 3, 4 e 5, e não 

somente aos lotes 3 e 5, conforme documento supraescrito. 

Pontuamos, a seguir, o item para o qual solicitamos retificação: Lote 4. 

Foi apresentada documentação (CAT) para Projeto das Instalações Hidrossanitárias 

(Eng. Gabriel), Projeto de PPCI (Eng, Murilo) e Projeto de GLP (Eng. Eugênio), conforme 

as CATs relacionadas pela própria equipe da comissão, atendendo, plenamente, a 

comprovação de experiência anterior em elaboração de Projeto de Instalações 

Hidrossanitárias, Prevenção e Combate a Incêndio e GLP. 

Desta forma, a empresa encontra-se habilitada a concorrer aos lotes 3, 4 e 5. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Solicitamos, portanto, retratação da decisão, habilitando a presente empresa a 

concorrer aos lotes 3, 4 e 5. 

Nestes termos, aguardamos deferimento. 

 

Goiânia, 23 de Julho de 2019. 

 


