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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

 
Processo Licitatório nº 201812000142695 
Concorrência n. 014/2021 
Tipo: Menor Preço 
Regime: Empreitada por Preço Global 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma 
do estacionamento e rampa de acesso do prédio do Fórum da Comarca de 
Itumbiara. 

 

 

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTE LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n. 00.887.714-0001-63, com sede na Travessa César Baiocchi Sobrinho, 

nº 45, Setor Sul, Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio-proprietário 

Sr. THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA, brasileiro, solteiro, 

portador da cédula de identidade nº 4739866 DGPC-GO e inscrito no CPF sob o 

nº 045.169.481-33, residente e domiciliado na Alameda D8, Qd. 14C, Lt. 18, 

Condomínio Jardins Mônaco, Aparecida de Goiânia-GO, vem perante Vossa 

Excelência, dentro do prazo legal e nos termos dos itens 57, 58, 59, 60, 61 e 62 

do Edital de Concorrência nº 014/2021 e do art. 109, I, “a”, da Lei 8.666/93, 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão lavrada na Ata/Aviso 

de Habilitação da Licitação realizada no dia 07/06/2021 que acabou por 

inabilitá-la no procedimento licitatório sob a justificativa de que, a CAT 

(Certidão de Acerto Técnico) emitida pela AGETOP a qual foi anexada aos 

documentos exigidos para comprovação técnica que o Engenheiro 

Eletricista Lucas Pereira de Oliveira Mota executou instalações elétricas 
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e cabeamento estruturado na reforma da Escola Estadual Lígia Assis 

Paiva, no Município de Buriti Alegre, estaria com o número da sua 

carteira profissional (CREA-GO) divergente, vez que o seu número de 

registro no órgão é o 16.961D-GO e que no documento anexado consta o 

número 16033/D-GO,   infringindo, portanto, o item 14.3 letra “d”, do Edital, 

expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos: 

 

1. DOS FATOS 

 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame 

licitacional susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita 

observância das exigências editalícias. 

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a 

subscrevente inabilitada sob a alegação de que a mesma deixou de comprovar a 

capacidade técnica conforme requisito do item 14.3 letra “d”, face às 

divergências das informações. 

Ocorre que, o CREA ao emitir a CAT (Certidão de Acervo 

Técnico) N.º 1984/2012 de forma manual, errou na digitação, como adiante 

ficará demonstrado. 

 

2. DAS RAZÕES DA REFORMA 

Sobre os argumentos considerados pela comissão de 

licitação para a desclassificação: 

 NÃO COMPROVOU A CAPACIDADE TÉCNICA DEVIDO À DIVERGÊNCIA 

DE INFORMAÇÕES ENTRE A CARTEIRA PROFISSIONAL E A CAT 
EMITIDA PELO CREA-GO. 
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Tal alegação trata-se da qualificação técnica do profissional. 

Vejamos o que expressa a lei das licitações: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

LIMITAR-SE-Á 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, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos”. 

 

A exigência apontada no referido edital: 

14.3. Qualificação técnica: 

d) comprovação da capacitação técnico-profissional 

através de um ou mais atestados, expedidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, 

atuante no mercado nacional, acompanhados das 

respectivas certidões de acervo técnico (CAT), 

emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a 

obra, comprovando a responsabilidade técnica por 

obra com características semelhantes ao objeto deste 

edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de 

maior relevância e valor significativo. 

do engenheiro civil: 

- execução de fundações; 

- execução de estrutura de concreto armado; 

do engenheiro eletricista: 

- execução de rede elétrica; 

- execução de cabeamento estruturado; 
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A fim de clarificar ainda mais a questão, segue abaixo a 

declaração e e-mail enviado pelo CREA informado que o que aconteceu foi um 

erro de digitação na CAT N.º 1984/2012 e que a correção já foi efetuada. 
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Sendo assim, não há justificativa para a inabilitação da 

recorrente uma vez provada a legítima comprovação da capacidade técnica 

profissional requerida no edital, conforme acima demonstrado na declaração 

e e-mail enviado pelo CREA-GO, informando o ocorrido anteriormente e a 

correção já efetuada conforme anexo abaixo. 
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3. DA SOLICITAÇÃO  

Pelas razões expostas, requer-se que esta Comissão de 

Licitação considere a empresa ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTE LTDA-ME, Habilitada para a próxima fase desta licitação. 

Ressaltamos que a permanência da decisão fere os princípios legais que regem 

as licitações públicas, causando prejuízo à competitividade e ferindo 

diretamente a legislação vigente. 

Ante o exposto, a Recorrente ELIS CONSTRUÇÕES, 

TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME requer desta Comissão 

Permanente de Licitação – CPL - o provimento do presente Recurso 

Administrativo para criteriosamente analisá-las a fim de reconsiderar a 

decisão proferida no Aviso de Habilitação DJ-GO – Nº 3248 / Concorrência 

nº 014/2021 e ao final, seja dado provimento ao recurso para o fim de 

declarar a Recorrente habilitada a participar da Concorrência nº 014/2021 

por satisfazer todos os requisitos previstos no Edital de Licitação. 

Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja o Recurso, 

juntamente com dossiê do processo, remetido à Autoridade Superior para 

análise e decisão final, segundo o art. 109, da Lei 8.666/93. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Goiânia-GO, 16 de junho de 2021. 

 

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME 
CNPJ nº 00.887.714/0001-63 













Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo : 201812000142695
Objeto :  Reforma do estacionamento e rampa de acesso do prédio do Fórum da
Comarca de Itumbiara
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELIS
CONSTRUÇÕES,  TERRAPLANAGEM  E  TRANSPORTE  LTDA-ME  e  ELO
ENGENHARIA  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA, pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  já
qualificadas  nos  autos,  contra  as  decisões  proferidas  pela  Comissão  Permanente  de
Licitação  quando  da  análise  da  documentação  de  habilitação  referente  à  licitação  nº
014/2021,  na  modalidade  Concorrência,  do  tipo  menor  preço,  que  tem  por  objeto  a
contratação  de  empresa  especializada  para  a  execução  da  obra  de  reforma  do
estacionamento e rampa de acesso do prédio do Fórum da Comarca de Itumbiara.

DAS RAZÕES

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME

Alega a Recorrente que foi inabilitada no procedimento licitatório sob a justificativa
de que, a CAT (Certidão de Acerto Técnico), que comprova os serviços executados à
AGETOP, anexada aos documentos exigidos para comprovação da capacidade técnico-
profissional  do  Engenheiro  Eletricista  Lucas  Pereira  de  Oliveira  Mota  estaria  com  o
número da carteira profissional divergente do número de registro no CREA-GO.

A fim de clarificar a questão, apresentou declaração e e-mail enviado pelo CREA-
GO, informando que houve uma falha quando da emissão da CAT, tendo ocorrido erro de
digitação, erro esse já retificado na 2ª via da CAT.

Requer  a  reconsideração  da  decisão  proferida  na  ata  de  habilitação  da
Concorrência nº 014/2021,  permitindo que a Recorrente participe da fase seguinte do
certame por satisfazer todos os requisitos de habilitação previstos no Edital de Licitação.

ELO ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Alega a Recorrente que atendeu plenamente à exigência contida no subitem 14.3
“d”,  do edital,  que estabelece de forma clara como deverá se dar a comprovação da
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capacidade técnico-profissional.

Aduz ter apresentado os atestados acompanhados das certidões de acervo técnico
do profissional, Sr. FERNANDO ANTONIO BARROS FERRAZ, Engenheiro Civil portador
da carteira nº 8183/D – CREA/DF, conforme descrito:

-  CAT nº  072016000557/atestado/ART nº  20205/2009 – Construção de 3  (três)
prédio  mistos  com estrutura  de  concreto  armado,  composto  cada  um de  04  (quatro)
pavimentos,  sendo 02 (dois)  pavimentos tipo,  térreo e mezanino com lojas e subsolo
comum aos três prédios, com 16.975,35 metros quadrados em área construída e;

- CAT nº 072016000558/atestado/ART nº 16739/2008 – Construção de um prédio
comercial com estrutura de concreto armado, composto de 04 (quatro) pavimentos tipo,
01 pavimento superior, 01 semienterrado, 02 subsolos, cobertura e térreo, com 11.089,05
metros quadrados em área construída.

Afirma  que  a  finalidade  da  Licitação  é  viabilizar  a  escolha  da  proposta  mais
vantajosa,  o  que  deve  ser  ponderado  em  contraponto  ao  rigorismo  exacerbado  e
preciosismo  quando  do  julgamento,  não  se  podendo  permitir  que,  por  excesso  de
formalidade,  uma  empresa  bem  qualificada  ao  cumprimento  do  objeto  seja
desclassificada por mera irregularidade formal, em afronta ao princípio da supremacia do
interesse público.

Requer, ao fim, seja retificada a decisão com a consequente habilitação para a fase
seguinte do certame.

CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

1.  Restou  comprovado  o  erro  formal  por  parte  do  CREA-GO,  resultando,  na
comprovação da capacidade técnica do Engenheiro Eletricista. 

2. Extrai-se do edital

14.3.
(...)
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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 A licitante deve disponibilizar todas as informações
necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados,
apresentando  os  documentos  porventura  solicitados  pela
Administração para tal comprovação;

Restou  claro,  quando da  análise  dos atestados que os  mesmos foram emitidos  pelo
SINDUSCON-DF  –  Sindicato  da  Indústria  da  Construção  Civil  do  Distrito  Federal,
sindicato esse que não é o contratante das obras. 

Para a comprovação foram apresentados os seguintes atestados e CAT's:

- Atestado técnico emitido pelo  SINDUSCON-DF, comprovando que o Engenheiro
Civil Fernando Antônio Barros Ferraz executou fundação e estrutura de concreto armado
em prédio de propriedade da empresa NOROESTE CDE EMPREENDIMENTOS LTDA,
situado na CLNW 10/11, lotes “c”, “d” e “e”, na cidade de Brasília-DF, acompanhado da
CAT de nº  072016001010557.  O valor  da  obra  constante do atestado (R$30.000,00),
difere daquele apresentado na ART e na CAT (R$18.000,00), bem como a área da obra,
no atestado, 16.975,35 m², na CAT inicial, 9.445,73m², na CAT complementar e na ART,
17.100,27m², e a data inicial da execução – no atestado, de 10/09/2009, na CAT inicial e
na ART, de 01/03/2010 e na CAT complementar, de 01/03/2013. 

- Atestado técnico emitido pelo  SINDUSCON-DF, comprovando que o Engenheiro
Civil Fernando Antônio Barros Ferraz executou fundação e estrutura de concreto armado
em prédio de propriedade da empresa ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS
S/A, situado na SEPN 508, lote 7, Asa Norte, Brasília-DF, acompanhado da CAT de nº
0720160000558. O valor da obra constante do atestado difere daquele apresentado na
ART e CAT, bem como a área da obra e data do início da execução também. 

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração
Pública,  por  intermédio  de  um  documento  subscrito  por  terceiro,  alheio  à  disputa
licitatória, de que o licitante já executou objeto similar ao licitado em outra oportunidade e
a referida execução foi a contento, gerando segurança à Administração, de que o licitante
possui expertise técnica.

Convém  destacar  que  a  interpretação  do  artigo  30  da  Lei  8.666/93,  no  que
concerne  aos  atestados,  deve  ser  cautelosa  e  primar  pela  finalidade  precípua  da
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exigência, qual seja, a demonstração de que os licitantes possuem condições técnicas
para executar o objeto pretendido pela Administração caso venha a sagrar-se vencedor. A
finalidade da norma é clara, resguardar o interesse da Administração. A Constituição da
República assevera, no inciso XXI de seu art. 37, in fine, que somente serão permitidas as
exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Por todas estas
razões, reanalisando os atestados apresentados, seguindo as orientações do Tribunal de
Contas da União, foram solicitados à Recorrente ELO ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, em sede de diligência, a apresentação de documentos que complementassem as
informações  acerca  da  capacidade  técnico-profissional  do  Engenheiro  Civil,  restando
comprovada a capacidade.

Considerando  que  a  Administração  pode  e  deve  rever  seus  atos  quando  do
acontecimento  de  falhas,  a  CPL,  decide  pelo  retorno  da  empresa  CONSTRUTORA
CONCEITO  LTDA por  ter  identificado,  em  sua  documentação,  memorial  contendo  a
fórmula comprovando capital de giro superior a 10% do valor estimado para a obra.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro do recurso interposto pelas Recorrentes por considerá-los
tempestivos  e  pelas  razões  retromencionadas,  pugna  pelo  seu  provimento  com  a
consequente  reforma da decisão referente à fase de habilitação da Concorrência de nº
014/2021,  declarando  habilitadas  as  empresas  ELIS  CONSTRUÇÕES,
TERRAPLANAGEM  E  TRANSPORTE  LTDA-ME,  ELO  ENGENHARIA  E
PARTICIPAÇÕES  LTDA e  CONSTRUTORA CONCEITO  LTDA,  e  a  manutenção  da
inabilitação  das  empresas  CONSTRUTORA SÃO  MIGUEL LTDA –  EPP  e  SERTEN
ENGENHARIA LTDA – EIRELI. 

Goiânia, 28 de junho de 2021.

Rogério Jayme
Presidente da CPL
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