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3R ENGENHARIA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ n° 07.371.427/0001-45, com sede na Rua Jari, n° 73, Parque 

Amazônia, Goiânia – GO, telefone 3945-0223, neste ato representada por seu 

representante legal, Sr. Cláudio Ferreira Rosa, brasileiro, casado, engenheiro 

civil, inscrito no RG n° 2.156.818-S.S.P-GO e no CPF n° 763.571.981-53, que 

está subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fulcro no 

artigo 109, inciso I, alínea “a”, e item 60 do edital de licitação 040/2019, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em fase da decisão proferida por essa nobre Comissão que a considerou 

inabilitada a prosseguir no certame supramencionado, pelos motivos e 

fundamentos a seguir expostos: 

 

1 – DO CABIMENTO DO RECURSO 

A Lei Federal nº 8.666/93, que rege de forma subsidiária o presente 

Chamamento Público, assim estabelece acerca do cabimento de recursos 

administrativos:  

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem:  
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:  
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 



 

Por fim, o Edital de licitação nº 040/2019 também prevê a possibilidade de 

interposição de recurso em face de decisão de habilitação/inabilitação, senão 

vejamos: 

60. O recurso, cabível nos termos do inciso I, do art. 109, 
da Lei 8.666/93, deverá ser interposto, por escrito, dirigido 
à autoridade superior do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás e encaminhado à Comissão Permanente de 
Licitação, por meio do e-mail licitacao@tjgo.jus.br. 

 

Portanto, perfeitamente cabível a interposição deste, tendo em vista que 

a decisão está viciada no que tange aos fundamentos apresentados para 

inabilitação da Recorrente, não podendo esta prevalecer. 

 

2 -  DA TEMPESTIVIDADE  

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida no dia 17/09/2019, 

conforme Ata de Realização da Tomada de Preços apresentados no site da do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no campo ‘licitações’ 

(https://www.tjgo.jus.br/pgns/institucional/departamentos/licitacao/relatorios/2019/tbl_age

nda.html). 

Assim, nos termos do item 60 do Edital de Chamamento Público nº 

040/2019, e artigo 109, I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, a partir daí 

iniciou-se a fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de peça 

recursal que, por sua vez, irá se findar no dia 24 de setembro de 2019. Portanto, 

tempestivo o presente recurso. 

 

 

 

3 – PRELIMINAR DO EFEITO SUSPENSIVO 

Requer a Recorrente, que sejam recebidas as presentes razões recursais 

encaminhadas à autoridade competente para sua apreciação e julgamento, em 



conformidade com o art. 109, §§ 2º e 4º da Lei nº 8.666/93, concedendo efeito 

suspensivo à inabilitação aqui impugnada até o julgamento final na via 

administrativa.  

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem:  
§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I 
deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos.  
§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade 
(grifo nosso)” 
 

A incidência de efeito suspensivo ao recurso apresentado também está 

assegurado no Edital de Chamamento nº 040/2019, conforme item 63, senão 

vejamos: “O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar 

as propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos interpostos, eficácia suspensiva” 

 

4 – DOS FATOS 

A recorrente compareceu para participar do certame em questão na data, 

horário e local estipulados no edital, tendo apresentado seu pedido de 

credenciamento, com todos os documentos necessários, estando disposto no 

envelope n° 1, toda documentação de habilitação, e no envelope n° 2 a proposta 

de preços. 

Não obstante, no entendimento da Recorrente, todos os documentos e 

requisitos estipulados no edital tenham sido satisfeitos, esta douta Comissão 

ponderou pelos seguintes apontamentos, nos termos da Ata de Realização da 

Tomada de Preço. Vejamos: 



● “Após a análise de toda a documentação decidiu, a Comissão 

Permanente de Licitação, por unanimidade, pela inabilitação das 

seguintes empresas: 1) 3R ENGENHARIA e 2) SOUZA MIRANDA 

CONSTRUÇÕES LTDA, por deixarem de apresentar atestado de 

capacidade do engenheiro mecânico, nos termos do item 15.3, “d” 

do edital” 

Porém, conforme restará demonstrado, através dos fundamentos a seguir 

expostos, a empresa cumpriu com disposto no item 15.3, “d” do edital. 

 

5 - DO DIREITO DE REVISÃO E REVERSÃO DA DECISÃO 

Consoante os fatos acima narrados, nota-se que a inabilitação da 

Recorrente no Certame em questão, fundamentou-se, basicamente, em suposta 

desconformidade documental, com a exigência disposta no item 15.3, “d” do 

edital, que trata da comprovação da capacidade técnico-profissional. 

Ocorre, entretanto, que a inabilitação da Recorrente não pode e não deve 

subsistir, conforme veremos. 

5.1 -   Da exigência de comprovação da capacidade técnico-

profissional 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão. Faz indispensável ao 

feito a transcrição ipsis litteris do item 15.3, “d” do edital. Vejamos: 

 

15.3. 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 com características semelhantes ao objeto 
deste edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas 
de maior relevância e valor significativo. (grifo nosso) 

 



O item 15.3, alínea “d” do edital traz a exigência da apresentação do CAT 

(Certidão de Acervo Técnico) que possua características semelhantes à deste 

edital. Todavia, o referido dispositivo deixa bem claro, que tal exigência (do CAT) 

está limitada as semelhanças relativas às parcelas de maior relevância e valor 

significativo. 

 

E cumpre esclarecer que o único CAT que não foi apresentado juntamente 

com a documentação de habilitação, foi o CAT do engenheiro mecânico. Porém, 

vale salientar que dentre todo o objeto licitado, o único serviço de competência 

do engenheiro mecânico é a instalação de 12 (doze) aparelhos de ar 

condicionado tipo Split (o tipo mais simples do mercado), e que o valor deste 

serviço, incluindo a aquisição de equipamentos, corresponde à apenas 2,75% 

do valor total da obra, conforme planilha de referência (pagina 49 do edital). 

Vejamos: 

 

Conforme se pode verificar na planilha acima colacionada, de uma obra 

cujo o custo referência total é equivalente a R$1.323.774,34 (um milhão, 

trezentos e vinte três mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), os serviços atribuídos ao engenheiro mecânico (a instalação do ar 

condicionado tipo Split, com a aquisição do equipamento) corresponde ao 

montante R$36.418,19 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove 

centavos), o que equivale a  2,75% do valor da obra. Ou seja, o referido serviço 

não pode ser considerado parcela de maior relevância e valor significativo do 

objeto licitado.  



Cumpre ainda ressaltar que, conforme já mencionado, a instalação do 

aparelho de ar condicionado tipo Split, pode ser realizado por um técnico, por 

ser um aparelho simples, e de fácil instalação. Conclui-se assim que, não é 

necessário que a instalação de tal equipamento seja acompanhada por um 

engenheiro mecânico, tendo em vista que a referida atividade não exige 

conhecimento técnico aprofundado. 

Portanto, tendo em vista os argumentos acima delineados e o 

disposto no item 15.3, alinea “d” do edital, resta esclarecido, de maneira 

inconteste que o Recorrente NÃO descumpriu os requisitos do edital.  Pois, 

o escopo da atividade atribuída ao engenheiro mecânico não faz parte da 

parcela de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, 

portanto, não faz necessário a apresentação do CAT do referido 

profissional. 

Diante de todo exposto, depreende-se que a reversão da inabilitação do 

Recorrente é a medida mais justa.  

Cumpre ainda enfatizar, como prova de boa-fé, e para elidir todas as 

dúvidas acerca do profissional indicado, o engenheiro mecânico Sr. Johnathan 

José dos Santos, segue em anexo, o referido CAT, mesmo, não sendo 

necessário apresentação do mesmo, nos termos do edital. 

 

6 – DO PEDIDO 

Conclui-se, por conseguinte, mediante todo o exposto que as 

desconformidades ensejadoras à inabilitação da empresa 3R ENGENHARIA, 

ora Recorrente, uma vez que a documentação apresentada dentro do envelope 

de habilitação, no momento próprio determinado pela lei, cumpriu TODOS os 

requisitos aplicáveis para determinar a habilitação da Recorrente. 

Indubitavelmente melhor será, que se aprecie uma proposta moderada na 

apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um 

rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da Licitação. 

Destarte, requer-se o recebimento do presente recurso para que seja 

julgado procedente por esta nobre Comissão, assim, reformando a decisão de 



habilitação proferida, de modo que seja a empresa 3R ENGENHARIA 

declarada habilitada, em observância aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como da competitividade e melhor proposta, estes 

abalizadores dos Certames Licitatórios promovidos pela Administração Pública, 

por se tratar de matéria de direito, como já bem fundamentada nos fundamentos 

jurídicos desta, por se tratar da mais cristalina JUSTIÇA. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Goiânia 24 de setembro de 2019. 

 

_______________________________________ 
CLAUDIO FERREIRA ROSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

  



 

  



 

 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

Processo nº :  201907000180843 

 

 

SOUZA MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.887.405/0001-03, com sede na Rua Curussá, esq. Com Rua Araxá, Qd. 13 

Lote 13, s/ no., Bairro Cardoso, Aparecida de Goiânia,  Estado de Goiás, representada neste ato 

por quem de direito conforme seus estatutos constitutivos, vem à presença de Vossa 

Excelência, de acordo com o que dispõe a Lei, com fulcro no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal 

nº 10.520, de 17/07/02, cumulado com o art. 109, inciso I, letra b, da Lei Federal nº 8.666, de 

21/05/93, da aplicação subsidiária ao item 78 do Edital, tudo na norma que se segue, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra o ato do digníssimo Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelas razões de fatos e de direitos abaixo explicitadas: 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

O recurso é tempestivo, pois a seção pública de licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo menor preço, foi realizada no dia 17 de setembro de 2019, da qual foi lavrada  

a respectiva ata e publicada em 20/09/2019. E conforme estabelece o inciso I, do art. 109, da 

Lei 8.666/93 , o prazo para recurso é de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da lavratura 

da ata, sendo que o prazo encerra dia 26 de setembro de 2019.. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Em 30/08/2019, foi publicado o Edital do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS – TJGO, da Licitação nº 040/2019 , com a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO, com o objetivo de contratação de empresa de engenharia para execução de 

serviços especializados de engenharia para a Reforma de Banheiros e Readequação do Arquivo 

do Fórum da Comarca de Anápolis , no Estado de Goiás, a realizar as 14h30min, do dia 



17/09/2019. Nesta data as documentações das empresas participantes da licitação foram 

entregues. 

DA INABILITAÇÃO 

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 15.3 “D” 

A Comissão Permanente de Licitação considerou a Recorrente inabilitada em razão 

por não ter apresentado atestado de capacidade técnica do engenheiro mecânico, 

entendendo com isso, o descumprimento do item 15.3. “d”, do Edital. 

Na data de 17/09/2019, em sessão, divulgaram o relatório de análise dos 

documentos apresentados pelos Licitantes. E na análise realizada foram inabilitadas as 

empresas: 1 – 3 R ENGENHARIA; 2 - SOUZA MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA; 3 – CONCEITO 

ENGENHARIA LTDA; e 4 – VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA-ME. 

Em Edital, tal item explanado vem com seguinte redação: 

“  . .                       

                                     -                              

                                                                    

                                                                   

                                                                       

foi realizada a obra, comprovando a                                   

                                                                        

                                                                  .” 

                                     .        “ ”   “ ”                    u em 

seu quadro técnico profissional, engenheiro mecânico, com atribuição definida por artigo 12 

da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Senhores, conforme redação a informação do que é ora relevante, ora significativo 

torna-se caráter dúbio; pois tal item no orçamento, os serviços de ar-condicionado e 

instalação, atribuídos ao engenheiro mecânico, correspondem apenas a 2,75% (dois vírgula 

setenta e cinco) percentual do valor orçado na planilha apresentada em anexa no Edital. 

Levando em consideração critérios de proporcionalidade, não há motivo ou razão de 

apresentação de documento de capacidade técnica profissional, por se considerar, nas 

                          “                                                               ” 

A forma de evidenciar esta informação leva-nos ao entendimento doutrinário que 

não basta comprovar a existência de um defeito, seja ele formal ou material, mas, isto sim, se 

esse defeito acompanha uma gravidade, suficientemente capaz de macular o interesse 

público; e se essa for incapaz de macular a essência da proposta, não prejudicando o interesse 

público ou a segurança do futuro contrato, pois independente da natureza, o cálculo da 

disponibilidade financeira da Recorrente foi e está evidenciada devidamente, não há razões 

para rejeição da habilitação. Ademais, as normas que permeiam os certames licitatórios 



devem, sempre que possível, serem interpretados em favor da disputa entre os interessados, 

como forma de propiciar a participação de um maior número de participantes. 

Na mesma linha de raciocínio há a lição, sempre atual, do mestre Hely Lopes 

Meirelles que menciona: 

“ A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve 

ser substancial e lesiva à administração ou outros licitantes, pois um 

simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do 

edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a 

regra universal do utile per inutile non vitiatur, que o Direito francês 

resumiu no pas de nullité sans grief. Melhor que se aprecie uma 

proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que 

desclassifica-la por um rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter 

                        ”. 

 

    -                                                                          

                                                                                              

                            .                                                                  

porque referido ato contrariaria interesse                                                   

                                                               . 

                                         .           -                        

                

“                                                                   

                                                                    

                                                                 .”. 

     -            -                -                           – 

Relator AUGUSTO SHERMAN) 

Diante a tal entendimento,  a empresa SOUZA MIRANDA atende plenamente todas as 

exigências editalícias, não havendo motivo para que a Comissão Permanente de Licitação, 

inabilite, por ser ato restritivo de direito. O que não pode ser aceita por lei, e muito menos 

acobertado pela Comissão Permanente de Licitação, pois estará em inobservância aos 

princípios basilares, os quais sejam ISONOMIA, LEGALIDADE, IMPESSOABILIDADE, 

MORALIDADE, IGUALDADE, PUBLICIDADE, PROBIDADE ADMINISTRATIVA, JULGAMENTO 

OBJETIVO, ECONOMICIDADE. 

 

A LICITAÇÃO VISA SELECIONAR A PROPOSTA ECONOMICAMENTE EXECUTÁVEL 

 

A Administração Pública, de um modo geral, se sujeita aos princípios da legalidade, 

igualdade, da moralidade e da finalidade. Nela , não há lugar para a vontade pessoal sem 



pautar pelo que a lei regula, mesmo nos casos de noções vagas, vocábulos plurissignificativos, 

que deixam a Administração a possibilidade de apreciação segundo critérios de oportunidade 

e conveniência administrativa. Enquanto o particular tem a liberdade de fazer ou praticar atos, 

que a lei não proíbe (art. 5º, II, da CF de 1988), à autoridade pública só pode o que a lei 

autoriza. 

                                                             “                 

         ”.                       “                         ”                                   

                                 .                     “           ”. O              

observância ao devido procedimento é público, antes de ser privado. O Estado exige 

subserviência ao devido procedimento licitatório. Quando o interessado exige que se cumpra o 

“                       ”                                     .                                 

algumas cláusulas usuais em atos convocatórios de licitação. 

Esses itens explicitados são de nenhum efeito jurídico, pois o interessado é titular de 

direito público subjetivo. Nem mesmo espontaneamente poderia abrir mão do direito de exigir 

o cumprimento da lei. 

Com o direito abstrato, é investido a todos os brasileiros que se encontram, em tese, 

em igualdade de condições frente à Administração Pública, para fins de contratação. 

Felizmente o poder judiciário vem dando interpretações de elevado cunho social, de 

certa forma coibindo os excessos de que vem se utilizando os setores administrativos da 

administração pública. “                                                                

                           ”. Como forma de impedir tais abusos a Constituição Federal 

prescreve em seu artigo 37 caput e inciso XXI: 

“                                          de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

          ” 

 

“                                                                      

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

                                                       ”. 

No caso em tela, o Recorrente preencheu todos os requisitos inerentes ao ato 

convocatório, inclusive o de estar  apresentar profissionais técnicos capacitados na execução 

do objeto licitatório,  idoneidade e seriedade da Licitante, trazendo ainda as documentações 

contidas no texto do edital, com uma proposta vantajosa executável, coerente com os valores 

de mercado. 



Nada obsta, veracidade dos fatos, que é forte em provas, de que impetrante satisfaz 

plenamente aos requisitos do edital, a sua pretensão se justifica, pois, é direito seu (público 

subjetivo) participar de um processo licitatório regular e destinado a garantir os princípios 

Constitucionais. 

O Recorrente reitera o disposto do art. 4º da Lei de Licitações, porque é de obrigação 

do Poder Publico observar o pertinente procedimento, em respeito ao direito público subjetivo 

dos licitantes, com  observância ao descrito no edital, Lei 8.666/93 e na Constituição Federal. 

De modo geral, a vantagem buscada pela administração deriva da conjugação dos 

aspectos da qualidade e da onerosidade. Buscando a maior qualidade da prestação e do maior 

benefício econômico. 

Com tudo que foi exposto,                                                     

      .                                                                                    

                                    . 

                                                                               

                                                                         -              

                                                                                            

                                                               cas solicitadas pelo Edital. 

                                                        ão: 

  –                                                                                

definir as especificações técnicas dos serviços; 

                                                 -                            

                                                                                        

podendo agir, de nenhuma forma, em desconformidade com a lei. 

                                                                                

                                                                                       

            . 

                                                                              

regras estabelecidas no Edit                                                             

                           . 

                                                                               

                               . 

Diante dos fatos expostos, REQUER o recebimento e julgamento do presente recurso, 

com efeito suspensivo, nos termos do § 2º do art. 109, da Lei 8.666/93, e da aplicação 

subsidiária ao item 78 do Edital, e que reconsidere a decisão que inabilitou do certame a 

Recorrente SOUZA MIRANDA CONTRUÇÕES LTDA., ou assim não entendendo, que faça subir o 

presente recurso para análise e julgamento pela autoridade superior, no caso do Ilustre 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, nos exatos termos da lei, por ser 

o que determina o direito e assim fazendo justiça. 



 

Nestes Termos 

 

Pede  e Espera Deferimento. 

 

Aparecida de Goiânia, 25 de setembro de 2019.. 

 

 

SOUZA MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA. 



 

Aparecida de Goiânia, 18 de setembro de 2019. 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
DIRETORIA GERAL 
À Comissão Permanente de Licitação 
Ref.  Tomada de Preços Concorrência nº 040/2019 
Assunto: Recurso Administrativo 
 

 

CONCEITO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 00.361.418/0001-24, com sede na Rua B, Qd. 58, Lts. 01/02/03, Jardim Bela Vista, 

Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.912-230, neste ato representada por seu sócio 

administrador, Sr. Marcos Vinícius Calaça, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI 

nº 6932/D-CREA-GO, vem, respeitosamente, apresentar: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da decisão prolatada pela douta Comissão Permanente de Licitação 

consistente em INABILITAR a empresa CONCEITO ENGENHARIA LTDA no âmbito da TOMADA 

de PREÇOS nº 040/2019, pelas razões de fato e de direito a seguir exposta: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE: 
 
 

Realizada a sessão de abertura dos envelopes de documentação, em 17/09/2019, 

às 14:30hs, da qual participamos devidamente representados por procurador legalmente 

habilitado, lavrou-se a ata de abertura e julgamento da habilitação da referida Tomada de 

Preços. 

 

Portanto, o prazo de 5 dias úteis conforme art. 109, inciso I da Lei 8666/93, se 

entenderá até o dia 24/09/2019. 

01/14



 

Apresentando o presente recurso em 18 de setembro de 2019, solicitamos a esta 

Comissão o reconhecimento de tempestividade e consequente análise do mérito. 

 
 

2. DOS FATOS 
 

 

Trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa de 

engenharia especializada em serviços de obra civil objetivando a reforma de banheiros e 

readequação do arquivo do Fórum da Comarca de Anápolis/Go. 

 

No dia 17/09/2019, foi realizada a sessão pública para abertura e apreciação da 

documentação de habilitação.  

 

Quando da análise do envelope de habilitação apresentado pela Recorrente, 

registrou a d. Comissão de Licitação, in verbis: 

 
Da ata de abertura da documentação: 
3) CONCEITO ENGENHARIA LTDA e....., por deixarem de apresentar 
comprovação da boa situação financeira, através da demonstração 
do capital circulante líquido ou capital de giro, nos termos do item 
15.4 “c” do edital. 
 
Do edital: 
15.4 Qualificação econômico-financeira: 
c) ......; Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante – Passivo Circulante) de no mínimo 10% do valor estimado 
para a contratação; 

  
  

A Licitante foi INABILITADA do processo licitatório em face de supostamente não ter 

apresentado o cálculo do CCL, conforme item 15.4.c, contudo como será demonstrado a 

seguir, a exigência de comprovação desse índice especificamente poderá ser provada pela 

própria comissão, em virtude de que na documentação apresentada consta todos os dados 

necessários para a efetividade de um simples cálculo de subtração, além disso o exigência de 
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tal documentação/cálculo deve ser considerada apenas acessória com vias de facilitar e 

agilizar os procedimentos licitatórios.  

 

Lei de Licitações estabelece que a documentação necessária e obrigatória para 

comprovação da capacidade financeira é a seguinte: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira 
Limitar-se-á a: 
I) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3(três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
II) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física;  
III) garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação. 
§ 1º A exigência de indicadores limitar-se á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que 
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato. 
§ 1o A exigência de índices limitar-se á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que 
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
exigência de valores 
mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade.  
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento 
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o 
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico financeira dos licitantes e para efeito de 
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado. 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se 
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
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§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação. 
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos 
no edital e devidamente justificados no processo administrativo que 
tenha dado início ao processo licitatório. 
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos 
no edital e devidamente justificados no processo administrativo da 
licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta 
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação. 

 
Portanto, a partir da leitura atenta do artigo 31, da Lei de Licitações 8666/93, resta 

claro que a principal fonte de dados e informações a cerca da capacidade financeira da 

empresa deverá estar contida no balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício fiscal, sobre o qual deverão ser retirados/analisados todos os demais índices 

financeiros. 

 

Conforme pode ser averiguado na documentação apresentada pela Licitantes foram 

apresentados todos os documentos necessários e exigidos conforme o item 15.4 do edital: 

 
15.4. Qualificação econômico-financeira: 
a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida 
num período máximo de trinta (30) dias anteriores à data de 
realização do certame; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta;  
c) A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do 
seguinte: 
Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 
Geral (SG) a iguais ou superiores a 1; Patrimônio Líquido não inferior 
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a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação; Capital 
Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação; 
d) As fórmulas supramencionadas deverão estar devidamente 
aplicadas em 
memorial de cálculo carreado ao balanço patrimonial e assinado por 
contador devidamente registrado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, sob sua responsabilidade técnica e civil; 
e) relação dos contratos de obras e/ou serviços em andamento ou a 
iniciar 
que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
sua 
disponibilidade financeira, apresentando o valor total de cada 
contrato e percentual executado. Não havendo nenhum 
compromisso assumido tal informação deverá ser prestada de forma 
expressa, por declaração; 
f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL) da 
licitante que 
deverá ser igual ou superior ao valor total orçado da obra, obtida 
através da 
apresentação de memorial de cálculo devidamente assinado por 
contador habilitado, contendo a seguinte fórmula: 
...... 

 
 

Da análise detalhada da documentação, o único elemento que a Licitante não 

apresentou, foi o cálculo do índice CCL.  

 

Podemos afirmar que a ausência do cálculo desse índice, se deu única e 

exclusivamente pelo fato do mesmo não ser rotineiramente solicitado, tendo sido 

incorporado recentemente aos procedimentos licitatórios promovidos por esta Comissão, 

como por exemplo a licitação de nº 054/2018: 

Do Edital de Licitação 054/2018: 
15.4. Qualificação econômico-financeira:  
a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num 
período máximo de trinta (30) dias anteriores à data de realização do 
certame;  
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
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boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
da apresentação da proposta; 15.4.1. Serão considerados aceitos o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim 
apresentados:  
a) publicados em Diário Oficial;  
b) publicados em jornal;  
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante;  
d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão 
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.  
15.4.2. Serão analisados no balanço patrimonial os índices de liquidez 
geral, liquidez corrente e solvência geral que serão apurados com a 
observância dos resultados do ativo circulante, realizável a longo 
prazo, passivo circulante, exigível a longo prazo e ativo total. 
 

 

Em outro processo licitatório recente (Concorrência de nº 027/2019), com data de 

abertura de envelopes ocorrida em 09/08/2019, a Conceito Engenharia Ltda foi considerada 

HABILITADA tendo apresentado a mesma documentação para qualificação econômico-

financeira, ora apresentada: 

Do edital de Concorrência de nº 027/2019: 
5.3.4 Qualificação econômico-financeira: 
...... 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
da apresentação da proposta; 
c) A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do 
seguinte: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG) a iguais ou superiores a 1; Patrimônio Líquido não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação; 
Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 
Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação; 
d) As fórmulas supra mencionadas deverão estar devidamente 
aplicadas em memorial de cálculo carreado ao balanço patrimonial e 
assinado por contador devidamente registrado junto ao Conselho 
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Regional de Contabilidade – CRC, sob sua responsabilidade técnica e 
civil; 

 

  

Da ata de abertura e julgamento da documentação: 

 

 

Esse fato levou a licitante a cometer um erro material, apresentando a mesma 

documentação que fora apresentada anteriormente em outros processos licitatórios do 

Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido inclusive habilitada sem quaisquer restrições em 

processo similar ao do presente recurso. 

 

Ora, estando na documentação apresentada pela Licitante todos os dados necessários 

para fazer uma simples subtração numérica a fim de determinar o índice CCL, estando 

inclusive toda a documentação assinada por um contador legalmente habilitado, conforme 

item 15.4.d, deverá a Comissão, em diligência conforme previsão legal (Art. 43, Inciso VI §3º),  
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Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

 

...realizar ela mesma o cálculo previsto para obtenção do índice em questão. 

 

Antecipando-nos a Comissão, segue demonstrado abaixo o cálculo do índice CCL, com 

os dados levantados do Balanço Patrimonial do ano de 2018, apresentado na documentação 

da licitação: 

 

 

 

 
ATIVO CIRCULANTE (AC): R$4.349.655,01 
PASSICO CIRCULANTE (PC): R$482.697,92 
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) = AC – PC 
CCL = R$4.349.655,01 – R$482.697,92 
CCL = R$3.866.957,09 > R$132.377,43 (10% DO VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO = R$1.323.774,34) 

 

O presente cálculo, resta demonstrado que a Licitante atende ao requisito previsto no 

item 15.4.c, sem a necessidade de acrescentar quaisquer outros documentos. 
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Dentro da documentação apresentada e na folha com o cálculo de índices financeiros, 

consta ainda um item intitulado “CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL”: 

 

  
   

Por analogia, o índice apresentado acima pode ser considerado equivalente ao 

solicitado como CCL, pois comprova a capacidade financeira da empresa para executar um 

contrato estimado em cerca de R$1.3milhão. 

 

Resta comprovado, portanto, que a Conceito Engenharia apresentou elementos 

suficientes para a comprovação do atendimento ao item 15.4.c, especificamente o índice 

CCL, mesmo que o cálculo não esteja explicito, a Comissão possui condições técnicas e plenos 

poderes para diligenciar sobre este item, sem a necessidade de inclusão de quaisquer outros 

documentos. 

 

Esta Comissão Permanente de Licitação promoveu o cálculo acima requerido em 

situação similar ocorrida na Concorrência de nº 25/2019, conforme despacho em processo de 

nº 201811000137492: 

DO MÉRITO RECURSAL  
Após análise das razões recursais tem-se que: 
CONSTRUTORA GUIA LTDA Após revisada a documentação da 
CONSTRUTORA GUIA LTDA restou comprovado que as exigências 
contidas no item 5.3.4 “c”, foi atendida parcialmente pois não foi 
apresentado o valor do CCL. As demais exigências restaram 
comprovadas nas páginas indicadas pela Recorrente. No intuito de 
sanar tal ausência, a CPL aplicou a fórmula para a apuração do valor 
do CCL (ativo circulante – passivo circulante) que, segundo o edital, 
deveria ser igual ou superior a 10% do valor da obra. O valor apurado 
foi de R$5.857.111,47. Portanto menor que o exigido. Restando 
mantida a inabilitação da Recorrente. 
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A própria Comissão afirma no despacho referente ao julgamento dos recursos da 

Concorrência de nº 025/2019, ter sido possível calcular o índice CCL, sem a necessidade de 

apresentação de outros documentos. 

Construtora Guia Ltda 1. Mesmo não tendo sido apresentado o índice 
de Solvência Geral e o CCL em memorial conforme estabelecido no 
edital, com os dados constantes do balanço foi possível verificar se a 
empresa atendia ou não aos valores exigidos. O índice de Solvência 
Geral apurado foi de 5,00, portanto superior a 1. O cálculo do CCL 
resultou no valor de R$5.857.111,47, menor do que o estabelecido no 
ato convocatório, restando a empresa inabilitada. 

 

No caso acima, a inabilitação da empresa Construtora Guia Ltda. foi mantida em 

função da mesma não ter atingido o limite do CCL requerido, o que não é o caso da Conceito 

Engenharia Ltda., que está bem acima do limite. 

 

Em linha com esse pensamento, e em virtude de que a Comissão de Licitação deve 

estar sempre atenta no sentido de promover a participação do maior número de licitantes 

possíveis, mas sempre pautando suas decisões sem que o excesso de formalismo possa ferir 

os preceitos constitucionais de igualdade e razoabilidade.  

 

Ampla jurisprudência sobre esse assunto está disponível no sentido de endossar 

nosso recurso: 

Duplo grau de jurisdição. Mandado de segurança. Inabilitação em 
procedimento licitatório. Excesso de formalismo. O edital e a lei 
interna do certame licitatório e deve ser observado, devendo ter-se 
como prioridade e atendimento ao fim a que se propõe, ou seja, 
contratar a proposta mais vantajosa. Não se pode inabilitar empresa 
por excesso de formalismo, se a documentação por ela carreada 
comprovou a regularidade exigida no edital. Remessa conhecida e 
improvida. 
TJ/GO. 15125-7/195. 
 
Reexame obrigatório. Mandado de segurança. Licitação. Exigência de 
documento não previsto na Lei n. 8.666/93. Formalismo exacerbado. I 
- A orientação da doutrina e dos Tribunais pátrios é no sentido da 
aplicação do princípio da razoabilidade também nos procedimentos 
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licitatórios e da vedação ao formalismo exacerbado, sob pena de 
obstar a garantia do caráter competitivo da licitação e a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. II - In casu, os 
documentos apresentados pela impetrante cumprem os requisitos 
exigidos pela Lei de Licitações e pelo edital que regula o certame, 
sendo suficientes para sua habilitação no procedimento licitatório, 
sendo, portanto, imperiosa a concessão da segurança. Reexame 
necessário conhecido e desprovido. 
TJ/GO. 5242489-19.2017.8.09.0112.  

  
 Mandado de segurança. Medida liminar. Município de Gaspar. 

Licitação. Pregão. Serviço de vigilância eletrônica de prédios 
públicos. Empresa desclassificada por proposta em valor superior ao 
fixado pelo edital. Valor global da contratação que, contudo, não 
ultrapassa o limite do instrumento convocatório. Excesso de 
formalismo. Concessão da liminar para manter a empresa no 
certame. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso. Não é 
cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente satisfatórias 
apenas por apresentarem defeitos irrelevantes ou porque o 
'princípio da isonomia' imporia tratamento de extremo rigor. A 
isonomia não obriga adoção de formalismo irracional (Marçal Justen 
Filho). Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da 
licitação é a escolha da contratação mais vantajosa para a 
Administração Pública e, para atingi-la, não pode o administrador 
ater-se a rigorismos formais exacerbados, a ponto de afastar 
possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, 
por conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a 
contratação. 
TJ-SC - AI: 40323968920188240000  
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; II -
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas 
modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta 
Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação.” 
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Ademais, referido documento não se presta a comprovar 
qualificação técnica, econômico-financeira ou regularidade fiscal. 
Assim sendo, tenho que, in casu , os documentos apresentados pela 
impetrante cumprem os requisitos exigidos pela Lei de Licitações e 
pelo edital que regula o certame, sendo suficientes para sua 
habilitação no procedimento licitatório. 
Cumpre-me registrar que o procedimento licitatório não se deve ater 
a formalismos exacerbados, sob pena de obstar a garantia do caráter 
competitivo da licitação e a seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração Pública. Em assim sendo, não deve permear o 
excesso de formalismo. 
Com efeito, a doutrina e a jurisprudência repudiam o rigorismo 
formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos 
demais princípios regentes da Administração Pública, afastam a 
inabilitação e a desclassificação de concorrentes por fatos 
irrelevantes, que não afetam a objetividade e a efetividade de suas 
propostas perante o Poder Público e nem os põem em posição 
vantajosa em relação aos demais participantes. 
Deve ser aplicado à espécie o princípio da razoabilidade, o qual 
recomenda a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma 
aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o 
princípio da proporcionalidade, prestigia a “instrumentalidade das 
normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui 
interpretações que tornem inútil a (s) finalidade (s) buscada (s) pela 
norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002). 
O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é 
comumente associado à repulsa ao excesso de formalismo, quando 
do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas 
técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Assim, deve ser 
feita uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da 
razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da 
apreciação de documentos e propostas em licitações públicas. 
PÁGINA 1245 DA SEÇÃO I DO DIÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
(DJGO) DE 31 DE JULHO DE 2018. 
 
Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 
levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do 
formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 
respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 
ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados.  
ACÓRDÃO 357/2015 – PLENÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Digite o texto aqui
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É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue 
contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a 
Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 
8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à 
competitividade do certame. 
ACÓRDÃO 1795/2015 – PLENÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
Fragmentos do Inteiro Teor 
...demonstração contábil e, assim, em homenagem aos princípios da 
isonomia e do formalismo moderado, a comissão especial de seleção 
poderia ter promovido o subjacente cálculo do referido índice ou a 
eventual diligência para sanear a aludida lacuna. 9. Por outro ângulo, 
a Secex-RJ anotou que: (i) subsistiria o... 
...literalmente o índice de Solvência Geral - ISG dentro do balanço 
patrimonial apresentado. Contudo alega que o referido índice se 
encontra demonstrado no balanço patrimonial: 'Pelos valores 
espelhados no balanço patrimonial apresentado pela Autora, o índice 
de Solvência Geral, que seria demonstrado através da... 
ACÓRDÃO 1516/2018 – SEGUNDA CÂMARA. TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. 
 
 

3. DO PEDIDO: 
 
 

A Conceito Engenharia solicita que o presente recurso administrativo seja acolhido e avaliado 

em seu mérito, com consequente revisão da decisão que julgou a empresa inabilitada, para que a 

empresa seja considerada HABILITADA, baseado nos seguintes fatos: 

 

 Que a licitante apresentou os cálculos dos índices contábeis, mas que por um erro 

material, em virtude de ser licitante assídua junto ao tribunal de justiça, não ter percebido 

a inclusão do índice CCL na presente licitação, e a licitante ter sido inclusive habilitada em 

outros processos licitatórios com as mesmas exigências; 

 

 Que tanto no Balanço Patrimonial e DRE, e na planilha de cálculo dos demais índices, 

constam os dados/valores necessários para que a Comissão promova as diligências que 

julgar adequadas e proceda ao cálculo do CCL da licitante, em ação equivalente a adotada 
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por esta comissão no processo licitatório Concorrência nº 025/2019, ao julgar a habilitação 

da empresa Construtora Guia Ltda. 

 
 Que, procedendo o cálculo do CCL da licitante, e constate que o mesmo atende as 

exigências editalicias. 

 
 Que em atendimento aos princípios que norteiam as licitações públicas quanto a 

razoabilidade e proporcionalidade, e para garantir a participação de um número maiores 

de empresas, possibilitando ampla concorrência e por consequência preços menores ao 

ente público, reconsidere HABILITADA a empresa CONCEITO ENGENHARIA LTDA. 

 
 Que, caso mesmo diante da argumentação acima, a Comissão mantenha a inabilitação da 

CONCEITO ENGENHARIA, seja o presente recurso, conforme o art. 109, §4º, da Lei de 

Licitações 8.666/93, submetido ao julgo da autorizada superior, ou seja, a Diretoria Geral 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

 

Confiantes no acolhimento e aceitação do presente recurso, antecipamos agradecimentos. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CONCEITO ENGENHARIA LTDA. 
Eng. Civil Marcos Vinícius Calaça 

CREA-Go 6932/D 

14/14










































