ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro – CEP:
59.330-000 - Telefone: (84) 3429-2299 - CNPJ:
08.095.283/0001-04
e-mail: cpljucurutu@outlook.com

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2017 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 1707170032
OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa de serviços de
engenharia para elaboração de projetos e orçamento analítico de obras públicas e de
arquitetura para elaboração de projetos arquitetônicos
Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO protocolado pela empresa licitante:
GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA, contra a decisão do Pregoeiro que
HABILITOU as empresas licitantes: C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e
TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, por entender que estas apresentaram
atestados de capacidade técnica sem o devido reconhecimento do CREA ou CAU não
atendendo à exigência editalícia do item: 7.1.4.a. Atestado de capacidade técnica expedido por
pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados pela empresa licitante e compatíveis com
o objeto desta licitação.
I – DA TEMPESTIVIDADE
ADMINISTRATIVO

E

DA ADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

A empresa licitante GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA
protocolou suas razões recursais no dia 12 de setembro de 2017, em complementação a sua
manifestação oral do interesse em recorrer da decisão proferida pelo Pregoeiro.
Assim, o presente RECURSO INTERPOSTO se apresenta TEMPESTIVO e
ADMISSÍVEL.
II - DAS RAZÕES RECURSAIS
A empresa licitante recorrente GRIFE DECORE ARQUITETURA &
ENGENHARIA alegou, em suas razões recursais, que as empresas licitantes recorridas: C &
L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS
LTDA, não atenderem à exigência editalícia: 7.1.4.a) Atestado de capacidade técnica
expedido por pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados pela empresa licitante e
compatíveis com o objeto desta licitação, por apresentarem atestados de capacidade técnica
sem o devido reconhecimento do CREA ou CAU, reclamando a INABILITAÇÃO das
mesmas.
Faz menção à Cartilha de Orientações do TCU – Qualificação Técnica – página 335,
que explica que “essa comprovação, no caso de licitações relativas à obras e serviços, darse-á por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes e por meio de certidões de
acervo técnico (CAT)”.
Ainda, transcreveu o art. 49 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do
CONFEA:
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Art. 49 – A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os
efeitos legais, que consta dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade
técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.
Por fim, concluiu que o atestado de capacidade técnica sem a Certidão de Acervo
Técnico – CAT, não comprova que o profissional tenha executado os serviços, e reclama a
INABILITAÇÃO das empresas licitantes recorridas: C & L SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA e TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA.
III – DAS CONTRARRAZÕES
A empresa licitante recorrida TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
reafirmou o cumprimento integral da exigência editalícia disposta no item 7.1.4,a 1, ao
apresentar o Atestado de Capacidade Técnico emitido por pessoa jurídica de direito privado (a
empresa contratante GUEDES TINÔCO-CHOPERIA LTDA ME) sob a responsabilidade
técnica da Engenheira Civil Ellen Gabriela de Melo, não havendo previsão editalícia de
registro do referido atestado junto ao CREA/ CAU, requerendo a manutenção da decisão
proferida pelo Pregoeiro pela HABILITAÇÃO da empresa TOPGEO TOPOGRAFIA E
PROJETOS LTDA.
Já a empresa licitante recorrida C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
reafirmou o cumprimento integral da exigência editalícia disposta no item 7.1.4,a, ao
apresentar o Atestado de Capacidade Técnico emitido por pessoa jurídica de direito privado (a
empresa contratante ARMENIO BEZERRA BARRETO ME) sob a responsabilidade técnica
do Engenheiro Civil Daniel Lima de Lyra, não havendo previsão editalícia de apresentação de
Acervo Técnico do Profissional Técnico, requerendo a manutenção da decisão proferida pelo
Pregoeiro pela HABILITAÇÃO da empresa C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
IV - DOS FUNDAMENTOS
Em estrito cumprimento ao Princípio Administrativo da Vinculação do Instrumento
Convocatório, o Pregoeiro verificou toda a documentação apresentada pelas empresas
licitantes que apresentaram os melhores preços para o certame: C & L SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA e TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, e por constatar
o pleno atendimento às exigências editalícias, declarou-as HABILITADAS no presente
certame.
Não é licito ao Pregoeiro, proferir decisão divorciada das previsões editalícias, em
estrito cumprimento ao Princípio Administrativo da Vinculação do Instrumento Convocatório,
disciplinado nos arts. 3º, 41 e 44 da Lei Geral das Licitações. Vejamos:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
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7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados pela empresa licitante e compatíveis
com o objeto desta licitação
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sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por
esta Lei.
Ainda, a empresa recorrente, em não concordando com as exigências editalícias,
deveria ter impugnado os termos do edital apontado as supostas falhas e indicando a alegadas
exigências corretas. Porém, nada fez; permaneceu inerte; operou-se a preclusão processual
pela superação do prazo para a sua impugnação.
Assim dispõe o edital:
17.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
17.4.1 - A petição será dirigida ao Pregoeiro, por e-mail ou através
de Protocolo na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal e
recebida no horário de expediente: das 07:00 às 13:00 horas, que
decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.
17.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame.
17.4.3 - Não havendo provocação para esclarecimentos,
providências ou impugnação dos termos do edital, o mesmo será
aplicado na íntegra, operando a preclusão processual para todos os
possíveis licitantes.
Assim, não há sustentação legal, normativa e editalícia para o provimento do
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa recorrente GRIFE DECORE
ARQUITETURA & ENGENHARIA.
V – JURISPRUDÊNCIA
Assim se manifestou o Tribunal de Contas da União sobre a matéria:
ACÓRDÃO Nº 1452/2015 – TCU – Plenário
TC 028.044/2014-2
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Natureza: Representação.
Unidade Jurisdicionada: 16º Batalhão de Infantaria Motorizado,
vinculada ao Ministério da Defesa/Comando do Exército.
Representante: Imunizadora Guarani Ltda. – ME (CNPJ
10.633.029/0001-64).
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE EM
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
RESTRIÇÃO AO CARÁTER
COMPETITIVO DO CERTAME. INABILITAÇÃO INDEVIDA DE
EMPRESA PARTICIPANTE. NULIDADE DA LICITAÇÃO E DA
RESPECTIVA
ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS.
DETERMINAÇÕES.
Constitui restrição indevida ao caráter competitivo da licitação a
exigência, para fins de habilitação da licitante, de averbação de
atestado de capacidade técnica em entidade de fiscalização
profissional, sem que a lei estabeleça mecanismo pelo qual a referida
entidade possa manter registro sobre cada trabalho desempenhado
por seus afiliados, de modo a verificar a fidedignidade da declaração
prestada por terceiro.
VI – DA DECISÃO
Frente ao todo o exposto, RATIFICAMOS a decisão proferida nos autos deste
processo, para declarar HABILITADAS as empresas licitantes recorridas: C & L
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS
LTDA no certame do Pregão Presencial nº 079/2017 destinado ao Registro de Preços para
possível contratação gradativa de serviços de engenharia para elaboração de projetos e
orçamento analítico de obras públicas e de arquitetura para elaboração de projetos
arquitetônicos, por atenderem a todas as exigências editalícias.
Encaminhem-se os presentes autos para apreciação do Exmº Sr Prefeito Municipal.
Jucurutu/ RN, 25 de setembro de 2017.
........................................................................
Jucimar Pereira Dantas
Presidente
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