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Goiânia, 06 de fevereiro de 2020. 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS – TJ/GO 
 
Att. 
Comissão de Licitação 
 
Ref. Recurso Administrativo 
 
 
 

Dados Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo Administrativo nº 
201912000204962 

Órgão Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJ/GO 

Objeto Contratação de Empresa Especializada para Construção do Fórum da 
Comarca de Bela Vista de Goiás – Go. 

Empresa Licitante Ademaldo Construções e Projetos LTDA. 

CNPJ 03.284.445/0001-39 

Endereço Rua T-30 esq. T-55 nº 2.597, Qd. 107, Lt. 19, Setor Bueno, CEP 74.215-060, 
Goiânia – GO, Fone: 62 – 3214.1414 – E-mail: 
ademaldo@ademaldo.com.br 

 

 

A Empresa ADEMALDO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

nº 03.284.445/0001-39, estabelecida na Rua T-30 esq. T-55 nº 2.597, Qd. 107, Lt. 19, Setor Bueno, CEP 

74.215-060, Goiânia – GO, Fone: 62 – 3214.1414 – E-mail: ademaldo@ademaldo.com.br, por meio de seu 

representante legal, ADEMALDO CARLOS CABRAL, brasileiro, empresário, RG nº 435787 – SSP/GO, CPF nº 

136.901.911-49, residente e domiciliado em Goiânia – GO, representado por sua Procuradora, infra 

assinada, vem à presença desta Douta Comissão, INTERPOR RECURSO ADMINSITRATIVO ao Resultado da 

Habilitação Preliminar da Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo Administrativo nº 

201912000204962 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJ/GO. 
 

I - TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE 

 

A Lei n° 8.666/93 prevê que se pode apresentar Recurso Administrativo até 05 (cinco) dias úteis 

contados da lavratura da Ata da Sessão Pública, tendo a sido este procedimento feito perante o TJ/GO. 
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Lei nº 8.666/93 

 

“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; 

b) julgamento das propostas;” 

“Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 

expediente no órgão ou na entidade.” 

 

Levando-se em consideração a publicação da Ata da Sessão Pública (30/01/2020), e que a 

demandante protocolou a sua súplica atempadamente, quer-se concluir pela sua tempestividade. 

 

No que diz respeito à admissibilidade, observa-se que estando presentes os requisitos de 

endereçamento e fundamentação, este Pedido encontra amparo na legislação federal e normativos do 

ente fiscalizador. 

 

II – DOS FATOS 

 

A Empresa Ademaldo, participando da Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo 

Administrativo nº 201912000204962 do TJ/GO, esteve presente à Sessão, na qual se abriu os envelopes de 

documentos, sendo que algumas empresas foram inabilitadas de plano e outras, apontadas 

inconsistências, abrindo-se prazo para Recurso Administrativo. 

 

Em sendo assim, passa-se à fundamentação para o presente Recurso. 

 

III – ITENS A SEREM ANALISADOS 
 
III.1 – Empresas Desclassificadas de Plano 

 

EMPRESA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

CTO Construtora e Incorporadora EIRELI Capital Social inferior ao previsto no Instrumento Convocatório 

(Item 3.1, “e”) 
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EMPRESA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Quântica Engenharia LTDA. EPP Não apresentação da Sanidade financeira (Item 15.4, “c”), da 

Declaração de Contratos em Execução (Item 15.4, “e”) e do 

cálculo da Disponibilidade Financeira Líquida (Item 15.4, “f”). 

Sirius Engenharia e Construção LTDA. Capital Social Integralizado inferior ao previsto no Instrumento 

Convocatório (Item 15.4, “g”). 

Monteiro e Martinho Construções 

EIRELI ME. 

Não apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, 

referente à parcela de maior relevância – “Piso de Granito” – 

Engenheiro Civil. 

 

III.2 – Empresas a Serem Inabilitadas 

 

Abaixo segue as Empresas participantes que devem ser Inabilitadas por não atenderem os 

requisitos de participação elencados no Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo 

Administrativo nº 201912000204962 do TJ/GO. 

 

2.1 – Construtora NJ EIRELI 

 

A Construtora NJ Anhanguera não apresentou as Certidões de Registro e Quitação dos Profissionais 

indicados como Responsáveis Técnicos, colacionando tão somente o CRQ da Pessoa Jurídica. 

 

É certo que o art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93 define como documento comprovante de 

qualificação técnica, o registro ou inscrição na entidade profissional competente. Assim, se o objeto 

envolvido no processo de contratação demandar a atuação de profissional sujeito a registro e fiscalização 

por Conselho Profissional, é primordial exigir sua comprovação de Registro e Quitação no Conselho, 

portanto, não basta apenas o CRQ da Pessoa Jurídica. 

 

Ainda, a título de Qualificação Técnica não foi possível encontrar nos Atestados Técnicos 

apresentados serviços relacionados a Subestação Elétrica, primordial para a execução do Objeto Editalício. 

 

A subestação elétrica é responsável pela transformação, proteção, controle e manobra da energia 

elétrica. A energia percorre um sistema de transmissão que começa nas usinas e passa por estas estações 

até chegar ao consumidor final, por isso, é fundamental ter uma subestação. Com ela, é possível 

transformar a energia elétrica para níveis ideais para o funcionamento do maquinário, evitando perdas e 
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danos. 

 

Este cenário em um Prédio, no qual funcionará o Fórum, com inúmeros computadores, elevadores, 

luzes, comunicações, é primordial contar com a Subestação, projetada e executada com profissional 

experiente, afinal para realizar essa distribuição é necessário um projeto que deve ser realizado por uma 

Profissional Qualificado, e no caso em tela, os profissionais apresentados, não demonstraram ter expertise 

no item, tão importante para a execução da Obra. 

 

Ainda na ceara de Certidão de Regularidade Profissional, é primordial destacar que a Empresa NJ 

não apresentou a Regularidade Profissional do Contador que assinou a documentação de Qualificação 

Econômica-Financeira, informando apenas a denominação do Profissional e o seu número de inscrição no 

Conselho, não sendo possível averiguar se este profissional está regular com a Entidade, no momento de 

elaboração dos documentos financeiros apresentados. 

 

Assim, a Empresa NJ não preencheu os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, 

devendo para tanto ser inabilitada. 

 

2.2 – Conceito Engenharia LTDA. 

 

Inicialmente, é de se destacar que a Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo 

Administrativo nº 201912000204962 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJ/GO exigiu, no Item 

15.5, “b”, a Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação. 

 

Primeiramente, destaca-se que é uma declaração obrigatória, devendo ser entregue por todos os 

licitantes.  

 

Ademais, se não fosse obrigatória, por que se pedir no Edital? E, mais, por que alguns participantes 

apresentam e aqueles que não o fazem, não incorrem em quaisquer sanções, que sejam a de ser 

inabilitado? 

 

Atestando que a não apresentação da Declaração fere, frontalmente, o Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório. 

 

2.3 – Dínamo Engenharia e Construção LTDA. 
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A Empresa Dínamo Engenharia e Construção LTDA. não apresentou as Certidões de Registro e 

Quitação dos Profissionais indicados como Responsáveis Técnicos, colacionando tão somente o CRQ da 

Pessoa Jurídica. 

 

É certo que o art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93 define como documento comprovante de 

qualificação técnica, o registro ou inscrição na entidade profissional competente. Assim, se o objeto 

envolvido no processo de contratação demandar a atuação de profissional sujeito a registro e fiscalização 

por Conselho Profissional, é primordial exigir sua comprovação de Registro e Quitação no Conselho, 

portanto, não basta apenas o CRQ da Pessoa Jurídica. 

 

Assim é um descumprimento às regras do Instrumento Convocatório, não devendo a Empresa 

permanecer entre as habilitadas. 

 

Além do mais, urge salientar que a Certidão Cartorária apresentada pela Empresa Dínamo é de 

Falência e Concordata e Execução Patrimonial não especificando nada sobre Recuperação Judicial e/ou 

Extrajudicial. 

 

O Instrumento Convocatório da Concorrência Pública – Edital nº 066/2019 - Processo 

Administrativo nº 201912000204962 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJ/GO foi expresso em 

citar a necessidade da Certidão de Recuperação Judicial, requisito que a Empresa Dínamo também deixou 

de cumprir.  

 

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;” 

 

Outro requisito do Edital que a Empresa Dínamo não cumpriu foi a expressa demonstração do 

CCL/CG. É certo que o posicionamento da Comissão de Licitação se assenta da obtenção do CCL/CG pelo 

cálculo dos dados da Qualificação Econômica Financeira, todavia, a obtenção desta informação de forma 

manual, sem estar na documentação exarada e assinada por Contador Habilitado fere os regramentos do 

Edital, devendo para tanto existir entre as Empresas participantes do Processo Licitatório a plena isonomia, 

já as demais Empresas Habilitadas se preocuparam em apresentar o CCL/CG de forma expressa, por que 
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apenas a Dínamo tem o condão de participar igualmente sem a obediência a este requisito? 

 

É importante destacar que Capital Circulante Líquido e Capital de Giro correspondem à mesma 

coisa, e sua apresentação de forma expressa é obrigatória no Instrumento Convocatório, a sua não 

apresentação é mais um motivo para a inabilitação da Empresa Dínamo Engenharia e Construção LTDA. 

 

IV – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

IV.1 – Das Demonstrações Financeiras e o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

 

A Legislação Contábil estabelece o dever de a Empresa levantar, ao término do exercício social, 

um conjunto de demonstrações contábeis, com vistas a possibilitar o conhecimento, pelos sócios e por 

terceiros, de sua situação patrimonial, econômica e financeira, bem como dos resultados positivos ou 

negativos alcançados pela empresa. 

 

Essas demonstrações não são úteis apenas para o direito societário comercial. Elas também servem 

para fins tributários, para a administração da sociedade e o controle gerencial. 

 

Ao fim de cada exercício social, a Empresa fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as 

seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e as mutações ocorridas no exercício: 

 

I – balanço patrimonial; 

II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

III – demonstração do resultado do exercício; e 

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e 

 

Balanço Patrimonial: é a demonstração financeira que informa o ativo, o passivo e o patrimônio 

líquido da Empresa. 

 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados: informa as parcelas dos lucros aferidos pela 

Empresa e não distribuídos ou os prejuízos não absorvidos por sua receita. É instrumento de grande 

importância para a definição da política empresarial de investimentos, a ser adotada na sociedade. 
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Demonstração do Resultado do Exercício: apresenta dados sobre o desempenho da Empresa 

durante o último exercício e possibilita aos sócios participantes avaliar não somente o grau de retorno de 

seu investimento, como a eficiência dos atos da administração. Os seus elementos contábeis básicos são a 

receita e a despesa, discriminadas de acordo com a respectiva natureza (receita bruta e líquida, despesa 

operacional e não operacional etc.). 

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa: visa a evidenciar os ingressos e desembolsos do caixa da 

Emrpesa, isto é, suas disponibilidades líquidas.  

 

Demonstração de Valor Adicionado: é a medida contábil da riqueza gerada pela Empresa.  

 

Ademais, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 

analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos 

resultados do exercício (art. 176, § 4º, da Lei 6.404/76). 

 

As notas explicativas devem: 

 

I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das 

práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; 

 

II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam 

apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; 

 

III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e 

consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e 

 

IV – indicar:  

 

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos 

cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou 

riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;  

 

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;  

 

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações;  
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d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras 

responsabilidades eventuais ou contingentes;  

 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;  

 

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  

 

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  

 

h) os ajustes de exercícios anteriores; e  

 

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, 

efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. 

 

Além das Demonstrações Financeiras é importante salientar que o Estatuto ou Contrato Social da 

Empresa fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. E a expressão monetária do valor do 

capital social realizado deverá ser corrigida anualmente (artigo 167) (art. 5º da Lei nº 6.404/1976). 

 

O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou bens (corpóreo ou 

incorpóreo, móvel ou imóvel) de qualquer espécie, desde que suscetíveis de avaliação em dinheiro (art. 

7º da Lei nº 6.404/1976). 

 

Todos estes itens servem à Administração Pública para que esta possa ter segurança nas suas 

contratações. 

 

O Plenário do Tribunal de Contas da União aprovou o enunciado da Súmula nº 289 que consolida 
entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudência sobre a demonstração da capacidade 

financeira dos licitantes: 
 

 A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, 
deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de 
mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice 
cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 
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Os documentos passíveis de serem exigidos como forma de medir a qualificação econômico-
financeira dos licitantes encontram-se dispostos no art. 31 da Lei nº 8.666/93. Em outras palavras, a Lei de 
Licitações apresenta uma lista do que pode ser exigido para aferir as condições econômicas do futuro 
contratado na tentativa de resguardar o correto cumprimento do contrato. 

 
Nesse sentido, desde que devidamente justificado, a Administração pode exigir a comprovação de 

índices contábeis mínimos como critério de avaliação da capacidade financeira do licitante.  
 

Art. 31.  
[...] 
§ 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. 
[...] 
§ 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. 
 
Vale notar que os dispositivos acima mencionados e o texto da Súmula-TCU nº 289 decorrem do 

art. 37, XXI, da Constituição Federal, segundo o qual o processo de licitação pública “somente permitirá 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. 
 
Tendo em vista que diferentes índices contábeis podem ser calculados a partir de informações 

extraídas do Balanço Patrimonial (Índice de Liquidez Geral – ILG, de Liquidez Corrente – ILC, de Liquidez 
Seca – ILS e de Liquidez Imediata – ILM) e que cada objeto possui suas especificidades, optou o legislador 
pelo não-estabelecimento de critério rígido de aferição da idoneidade financeira dos licitantes para 
assumir as responsabilidades do contrato. 

 
A  Lei nº 8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilidade de eleger, caso a caso,  os índices 

mais adequados à contratação. No entanto, conforme estabelecido na recém-publicada Súmula nº 289 do 
TCU, a exigência dos índices contábeis escolhidos somente se legitimará se houver justificativa no 
processo de licitação. 

 
o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser adotado não afasta a responsabilidade do 
gestor por sua definição, que não pode ser aleatória, nem depender de simples ‘palpite’ 
do administrador público.  (TCU. Acórdão nº 932/2013 – Plenário). 

http://www.olicitante.com.br/legislacao-licitacoes-publicas-contratos-administrativos/
http://www.olicitante.com.br/legislacao-licitacoes-publicas-contratos-administrativos/
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Além das necessárias justificativas, informa o enunciado que a opção deve se pautar em 

parâmetros utilizados no mercado e, como dito, atender às características do objeto licitado. 
 
Em sendo assim, é totalmente incoerente fixar Índices a serem avaliados e não segui-los, Neste 

sentido é que se admite a exigência dos Índices para se atingir um grau máximo de certeza junto a um risco 
mínimo à contratação. 

 

Além do que se invoca o Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, devendo a 

Administração inabilitar todas as empresas, enumeradas em linhas volvidas, que não preencheram os 

requisitos de qualificação econômico-financeira. 

 

IV.2 – Da Qualificação Técnica 

 

A Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, disciplina que: 

 

“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. 

§ 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 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, 
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limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

§ 2° -  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.  

§ 3° - Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 

de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

§ 4° - Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o 

caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

§ 5° - É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 

nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6° - As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos 

e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto 

da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de 

propriedade e de localização prévia. 

§ 7º (Vetado).  

§ 8° - No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 

técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja 

avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e 

será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9° - Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a 

ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

§ 10 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra 

ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.”  

 

Ressalte-se que a doutrina e a jurisprudência, entendendo, apropriadamente, que a Administração 

Pública precisa ter o maior grau possível de confiança na idoneidade dos particulares com quem contrata, 

afirma que, além de capacitação técnico-profissional - tangente aos funcionários da licitante, é licito exigir-
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se, nas normas editalícias, a chamada capacitação técnico-operacional, que é a experiência adquirida pela 

concorrente com a execução de serviços relacionados com o objeto do certame. É que, além de possuir 

pessoal com aptidão para executar as tarefas necessárias, a empresa vencedora precisa dispor da 

organização requerida para o adequado cumprimento do contrato administrativo.  

 

Em sendo assim, as Empresas elencadas acima que não obedecem aos requisitos de habilitação, 

expressamente previstos no Edital, devem ser inabilitadas. 

 

IV.3 – Da Ausência de Certidões de Registro e Quitação dos Profissionais  

 

O Instrumento Convocatório estabelece as diretrizes para apresentação dos Documentos de 

Qualificação Técnica, e estes devem ser seguidos, sob pena de se ferir os Princípio da Isonomia, Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, Princípio da Moralidade dentre outros. 

 

Assim, é abusivo exigir a apresentação da Certidão de Registro e Quitação dos Profissionais 

Técnicos, algumas empresas apresentarem, outras apresentarem apenas da Pessoa Jurídica, e mesmo 

assim estas serem habilitadas. 

 

É certo que o art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93 define como documento comprovante de 

qualificação técnica, o registro ou inscrição na entidade profissional competente. Assim, se o objeto 

envolvido no processo de contratação demandar a atuação de profissional sujeito a registro e fiscalização 

por Conselho Profissional, é primordial exigir sua comprovação de Registro e Quitação no Conselho, 

portanto, não basta apenas o CRQ da Pessoa Jurídica. 

 

Diante da exposição, é notório que não se pode dar tratamento diverso da inabilitação, àquelas 

empresas que não apresentaram a Certidão de Registro e Quitação dos Profissionais apresentados. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

Em face de todo o exposto, REQUER-SE seja o presente Recurso julgado procedente, com efeito 

para: 

 

- Declarar inabilitadas as Empresas acima elencadas, com base nos fatos e fundamentos já expostos 

em linhas pretéritas. 
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- Além de manter desclassificadas todas as empresas elencadas em Ata e citadas no presente 

Recurso. 

 
Nestes Termos 

Pede e Espera deferimento. 

 

 

 

 
CAROLINA MARTINS DE ANDRADE 

OAB/GO nº 19.149 






























