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ILUSTRÍSSIMO SR. CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA, PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-OBRAS, DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 

ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

 

 

 

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.0024/2019 – MODALIDADE: EDITAL TOMADA 

DE PREÇOS Nº 025/2019-CPL-OBRAS. 

 

 

 

A empresa A. C. L. FURTADO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 18.334.856/0001-69, com sede na Rua Agda Muniz, nº 3369, bairro Conceição, 

na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, neste ato representada pelo seu proprietário, 

Sr. ARLON CASSEANO LUCENA FURTADO, nacionalidade brasileira, casado, empresário, 

portador do RG nº 903.418 SSP/RO e do CPF nº 888.198.502-06, vem respeitosamente na 

presença de V.Sa, em tempo hábil, com fulcro no artigo 109 da Lei Federal n.º 8666/93, e no 

item 16 e respectivos subitens do Edital de Tomada de Preços nº 025/2019-CPL-OBRAS, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas regras e condições 

estabelecidas no instrumento convocatório, a fim de OFERECER: 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Em face da decisão contida no AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO
1
, constante dos autos epígrafe, e publicada na edição n.º 2638 no Diário Oficial 

dos Municípios de Rondônia – AROM, em 28 de Janeiro de 2020, e no portal da transparência 

do município, a qual, equivocadamente, inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de 

seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas: 

 

1. RESUMO DOS FATOS 

 

O certame em questão tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER”, 

conforme item 1.1 do Edital. 

 

Interessada em prestar o serviço licitado, a ora Recorrente submeteu documentação de 

habilitação respeitando a legislação vigente e as correspondentes às exigências editalicias. 

 

                                                             
1https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/aviso_julg_hab_tp_n_0252019_j
ornal.pdf 
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Ao analisar tal documentação, a d. Comissão, através do PARECER TÉCNICO DE 

ENGENHARIA2, que versa sobre a análise técnica das empresas, ao fim pede que exclua a 

Recorrente, por entender o não atendimento aos seguintes questionamentos:  

 

“Quesito 3)  

 

(...)  

 

exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, CNPJ: 

18.334.856/0001-69, através de seu Atestado de Capacidade Técnica 

(fl. 1682) apensado à Certidão de Acervo Técnico (CAT), (fl.1684), 

por não possuir o quantitativo mínimo previsto para a discriminação 

de “estrutura metálica em aço estrutural em perfis dobrados e 

laminados ASTM A36”; 

 

 “Quesito 4)  

 

(...)  

 

exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, 

CNPJ:18.334.856/0001-69, que apresenta profissional de nível 

superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico –CAT, registrado no 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia por 

execução de obra ou serviços exclusivamente semelhantes aos de 

maior relevância do objeto licitado previstos na Certidão de Acervo 

Técnico n° 00019737 (fl.1684), todavia não sendo constatadas outras 

atividades significativas e efetivamente concluídas para com a 

semelhança ao objeto quanto às discriminações de esquadrias, 

pinturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e demais”,  

 

e 

 

 “Quesito 6)  

 

(...)  

 

sendo exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, CNPJ: 

18.334.856/0001-69, que apesar de apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico dos serviços 

previstos de maior relevância, não foram constatadas outras 

atividades significativas e efetivamente concluídas para a qualificação 

do objeto quanto às discriminações de esquadrias, pinturas, 

instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e demais...”  

 

De pose de tais questionamentos, a Comissão de Licitação entendeu, de forma equivocada, 

por inabilitar a Recorrente, apresentando, ao final, como motivos da recusa o seguinte 

argumento:  

                                                             
2https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/parecer_tecnico_05_tp_025_201
9.pdf 
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“(...) 

 

a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI, CNPJ Nº 18.334.856/0001-69, 

não apresentou atestados de capacidade técnica e certidões de 

acervo técnico, salvo referente aos serviços de maior relevância, 

todavia demonstrando incompatibilidade com os demais serviços do 

objeto pretendido para contratação, serviços estes, de grande 

impacto ao contrato, não atendendo o item 10.4 do edital que trata da 

qualificação técnica, restando INABILITADA”. (Grifamos) 

 

Ocorre que os argumentos lançados vão contra a disciplina legal acerca da qualificação técnica 

operacional e capacidade técnica profissional, além de se mostrarem desarrazoados, pelo que 

não poderiam justificar a inabilitação da Recorrente, conforme restará claro ao final dessa 

exposição. 

 

2. RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO 

 

Como se verá adiante, a inabilitação da Recorrente decorreu de equívoco, rigor e formalismo 

excessivo na interpretação e aplicação das normas editalicias, realizada de modo incompatível 

com os ditames insculpidos na Lei 8.666/93, desvirtuando o processo licitatório e ignorando o 

seu principal objetivo de busca da proposta mais vantajosa para a administração e ampliação 

da competitividade. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA RECORRENTE 

 

3.1 DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT, APRESENTADO PELA 

RECORRENTE. 

 

O Atestado de Capacidade Técnica é nada mais que uma Declaração fornecida pelo 

contratante da obra ou serviço, podendo ser uma Pessoa Física ou Jurídica de Direito Público 

ou Privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço, onde identifica seus 

elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, e o(s) responsável(eis) 

técnico(s) envolvido(s) e a(s) atividade(s) técnica(s) executada(s). 

 

O Atestado de capacidade técnica está prevista no inciso II, do Art. 30 da Lei de licitações 

8.666/93, que dita que ele compõe a documentação relativa à qualificação técnica de uma 

empresa, vejamos: 

“Art. 30  

 

(...) 

 

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;” 
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Conforme o referido artigo acima, podem ser exigidos atestados com o objetivo de comprovar a 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação, bem como a qualificação da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

 

Tal capacidade técnica tem a finalidade para que a administração pública tenha elementos 

capazes de analisar se a empresa interessada possui os requisitos profissionais e operacionais 

para executar os serviços indicados no edital. 

 

Quando a administração lança um processo eventuais interessados se propõem a executar o 

serviço proposto, e de acordo com a experiência anterior ao certame, a administração afim de 

afastar empresas inexperientes trás os requisitos mínimos de aptidão, devendo ser “relevante 

e similar com o objeto da licitação”, não podendo a administração pública exigir igual ao 

objeto licitado, tal exigência já foi reiteradas vezes pacificada no TCU, vejamos: 

 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido 

de que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço 

licitado deve ser entendida como condição de similaridade e não de 

igualdade”
3
. (Grifamos) 

 

Por tais explanações, apresentamos o Atestado de Capacidade Técnica, emitido pelo Governo 

do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, juntado no 

processo (fl. 1682), que versa sobre “Execução de galpão em estrutura metálica de 240,00m²” 

o qual vai ao encontro com os itens de maior relevância, que será demonstrado mais adiante. 

 

3.2 DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, APRESENTADO PELA 

RECORRENTE. 

 

A Certidão de Acervo Técnico, simplesmente CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos 

legais, as atividades registradas no CREA, que constituem o acervo técnico do profissional. 

 

O profissional pode requerer sua CAT no CREA para fazer prova de sua capacidade técnico-

profissional, com base nas atividades desenvolvidas e registradas em ART’s. 

 

A Resolução n.º 1.025/2009 do CONFEA
4
, trás muito bem tais explicações, vejamos: 

 

“Art. 47. O acervo técnico é o conjunto de atividades desenvolvidas 

ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e 

registradas no CREA por meio das anotações de responsabilidade 

técnica. 

 

(...) 

 

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que 

certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do 

CREA as anotações de responsabilidade técnica pelas atividades 

consignadas no acervo técnico do profissional”  

                                                             
3 Acórdão 1.140/2005-Plenário - TCU 
4
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 
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Para que o Atestado de Capacidade Técnica, apresentado pela Recorrente, tivesse validade, 

foi apresentado conforme a legislação vigente, acompanhados devidamente da RRT (fl. 1683) 

e a CAT (fl. 1684) que lhe deu origem, ambos conforme já demonstrado, “pertinentes e 

compatíveis com o objeto licitado”. 

4. DOS QUESITOS DO PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA  

 

4.1 QUESITO 3  

 

De acordo com o Quesito 3, do PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, dispositivo tido como 

não atendido: 

“Quesito 3)  

 

(...)  

 

exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, CNPJ: 

18.334.856/0001-69, através de seu Atestado de Capacidade Técnica 

(fl. 1682) apensado à Certidão de Acervo Técnico (CAT), (fl.1684), 

por não possuir o quantitativo mínimo previsto para a 

discriminação de “estrutura metálica em aço estrutural em perfis 

dobrados e laminados ASTM A36”; (Grifamos) 

 

E segundo o item 10.4.3 do Edital, trás que, a licitante deveria apresentar: 

 

“10.4.3. Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto da obra, com no 

mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo da parcela de maior 

relevância do objeto licitado através de Atestado (s) ou certidão (s) de 

Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que tenha compatibilidade com a parcela de maior 

relevância técnica do objeto deste edital, especificadamente nas 

características mínimas seguintes: 

 

a) “estrutura metálica em aço estrutural em perfis dobrados e 
laminados ASTM A36”. 
 

b) “piso industrial alta resistência, espessura 12 mm, inclusos juntos 
de dilatação plásticas e polimento mecanizado” 

 

A Recorrente em relação ao Quesito 3, apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, emitido 

pelo Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, 

juntado no processo (fl. 1682), que versa sobre “Execução de galpão em estrutura metálica de 

240,00m²”. 

 

Pois bem, a alínea “a” do item 10.4.3 do edital, nas exigências mínimas pede: 

 

a) “estrutura metálica em aço estrutural em perfis dobrados e 
laminados ASTM A36”. 
 



 

A.C.L. FURTADO EIRELI │ CNPJ: 18.334.856/0001-69 

RUA AGDA MUNIZ, 3369, BAIRRO CONCEIÇÃO – PORTO VELHO / RONDÔNIA – CEP: 76.808-376 

FONE: (69) 9 9265-5452 │ EMAIL: mettaconstrutorabr@gmail.com 

6

E na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
5
 do Edital, no item 7.1, trás a seguinte descrição e 

quantidade: 

 

7.1 “Estrutura metálica em aço estrutural em perfis dobrados e 

laminados ASTM A36 Kg 9.508,40”. (Grifamos) 

 

Logo pelos quantitativos mínimos exigidos, seriam necessários a demonstração de que a 

empresa executou 2.852,52 kg (9.508,40 x 30% = 2.852,52 kg), deste modo, conforme 

Atestado de Capacidade Técnica (fl.1682) apresentado, a Recorrente demonstrou a aptidão em 

já ter executado 240,00m² de estrutura metálica, vide descrição no atestado do item 6.1: 

 

6.1 “CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM TESOURA E COLUNAS EM PERFIL “U” DE 100X40MM E 

AMARRAÇÃO EM PERFIL DE 93X30MM NA CHAPA 14 

FATURAMENTO EM PERFIL TERÇA DE 75X40MM NA CHAPA 14= 

12,5733KG POR M² DE ESTRUTURA” (Grifamos) 

 

Na descrição acima foi utilizado 12,5733kg por m² e em um simples cálculo, para 

construir/executar 240,00m² seriam necessários 3.017,592 kg (12,5733 x 240 = 3.017,592) de 

estrutura metálica em aço estrutural e conforme atestado apresentado (fl. 1682), atendemos 

em aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) à exigência para a alínea “a”. 

 

Seguindo para a alínea “b” do item 10.4.3 do edital, nas exigências mínimas pede: 

 

b) “piso industrial alta resistência, espessura 12 mm, inclusos juntos 

de dilatação plásticas e polimento mecanizado” 

 

E na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do Edital, no item 7.1, trás a seguinte descrição e 

quantidade: 

 

8.3 “Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas 

de dilatação plasticas e polimento mecanizado m² 544,42 (Grifamos) 

 

Logo pelos quantitativos mínimos exigidos, seriam necessários a demonstração de que a 

empresa executou 163,326 m² (544,42 x 30% = 163,326 m²), deste modo, conforme Atestado 

apresentado, demonstramos a aptidão em já ter executado 240,00m² de estrutura metálica, 

vide descrição no atestado, o item 7.1: 

 

7.1 “PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS m² 220” (Grifamos) 

 

Conforme atestado apresentado (fl. 1682), atendemos em aproximadamente 40% (quarenta 

por cento) à exigência alínea “b”. 

 

Fica demonstrado que esta Recorrente atendeu às exigências da alínea “a” e “b” do item 10.4.3 

do edital, no atendimento em quantitativo mínimo superior ao exigido, restando claro que para 

o quesito em questão, a inabilitação foi de forma equivocada, merecendo ser revista. 

                                                             
5
 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/9793plaatalterada.pdf 
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4.2 QUESITO 4  

 

De acordo com o Quesito 4, do PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, dispositivo tido como 

não atendido, trás: 

 “Quesito 4)  

 

(...)  

 

exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, 

CNPJ:18.334.856/0001-69, que apresenta profissional de nível 

superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico –CAT, registrado no 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia por 

execução de obra ou serviços exclusivamente semelhantes aos de 

maior relevância do objeto licitado previstos na Certidão de Acervo 

Técnico n° 00019737 (fl.1684), todavia não sendo constatadas 

outras atividades significativas e efetivamente concluídas para 

com a semelhança ao objeto quanto às discriminações de 

esquadrias, pinturas, instalações hidrossanitárias, instalações 

elétricas e demais” (Grifamos) 

 

 E de acordo com o item 10.4.4 do Edital, a licitante deveria apresentar: 

 

“10.4.4.Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de 

Pessoal ou corpo diretivo, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico 

– CAT, registrado no CREA ou CAU por execução de obra ou 

serviços de características semelhantes às do objeto licitado;” 

(Grifamos) 

 

Para o atendimento da exigência em referência, aprestamos a Certidão de Acervo Técnico n.º 

00019737 (fl. 1684) a qual faz parte do mesmo atestado já debatido
6
 no quesito 3. 

 

Ora Senhores, o setor de Engenharia na primeira parte do Quesito 4 trás: 

 

“Quesito 4)  

 

(...)  

 

apresenta profissional de nível superior, detentor de Certidão de 

Acervo Técnico –CAT, registrado no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia por execução de obra ou serviços 

exclusivamente semelhantes aos de maior relevância do objeto 

                                                             
6
 Atestado de Capacidade Técnica, emitido pelo Governo do Estado de Rondônia, através da 

Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, juntado no processo (fl. 1682), que versa sobre 

“Execução de galpão em estrutura metálica de 240,00m²”. 
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licitado previstos na Certidão de Acervo Técnico n° 00019737 

(fl.1684)” (Grifamos) 

 

Nessa leitura da primeira parte do Quesito 4 fica claro que a Certidão de Acervo Técnico – CAT 

do Profissional apresentado atendeu de forma satisfatória às exigências, em especial aos itens 

de maior relevância (item 10.4.3 alínea “a” e “b” do edital), indo contrário aos apontamentos 

realizado no Quesito 3 “por não possuir o quantitativo mínimo previsto” evidente que fica o 

questionamento, e não poderíamos deixar de faze-lo “Se os serviços realizados que deram 

origem ao Atestado de Capacidade Técnica e consequentemente à ART e CAT não atendeu 

aos questionamentos do Quesito 3, por quê somente a CAT atendeu? Se a CAT é adstrita do 

Atestado apresentado?” 

 

Continuando a Leitura da segunda parte do Quesito 4, trás: 

 

“Quesito 4)  

 

(...)  

 

todavia não sendo constatadas outras atividades significativas e 

efetivamente concluídas para com a semelhança ao objeto 

quanto às discriminações de esquadrias, pinturas, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas e demais” (Grifamos) 

 

Em relação aos apontamentos feitos pelo setor de engenharia, acima destacados, denota-se 

que apesar de termos apresentado atestado (fl. 1682) com o quantitativo superior ao mínimo 

exigido, a capacidade técnica ficou restrita à característica iguais e não semelhantes, como dito 

anteriormente características iguais na apresentação do Atestado é exigência abusiva, 

conforme Acórdão 1.140/2005-Plenário - TCU
7
. 

 

Oportuno lembrar que, o Art. 43, § 3° da Lei 8.666/93 estabelece que: 

 

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

habilitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo”, 

 (...) 

 

Para Marçal Justen Filho
8
 

 

“Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma 

competência discricionária para escolher entre realizar ou não a 

diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as 

informações contidas envolvem pontos obscuros (...), a realização de 

diligências será obrigatória. Ou seja, não é possível decidir a questão 

(...) mediante uma escolha subjetiva. Portanto, a realização de 

                                                             
7
 “Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que a 

compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida como 
condição de similaridade e não de igualdade” 
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos. 16. Ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805. 
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diligência será obrigatória se houver dúvidas relevantes.” 

(Grifamos) 

 

Portanto, a realização de diligência será obrigatória, onde ficará demonstrada que a empresa 

detém a capacidade técnica para execução do serviço ora licitado, para subsidiar a diligência 

da d. Comissão, apresentamos em anexo Atestados de Capacidade Técnica juntamente com 

as ART’s e CAT’s, comprovando a sua capacidade técnica-operacional e em obras similares de 

complexidade superior a exigida neste certame. Esse fato, por si só, deverá ser suficiente para 

que a comissão reveja seus atos. 

 

Conforme defende Joel de Menezes Niebuhr
9
 :  

 

“À Administração não é permitido exigir atestados de capacitação 

técnica em função de parcelas insignificantes e irrelevantes no que 

concerne ao objeto do contrato. A exigência de atestado está 

restrita à parte principal do objeto do contrato. A administração 

não deve se ater a minúcias e em partes que não requeiram 

realmente a comprovação da experiência regressa dos licitantes e 

dos profissionais à sua disposição.” (Grifamos) 

 

As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, 

evitando-se o formalismo desnecessário, o próprio Tribunal de Contas da União, o Poder 

Judiciário tem decidido favorável ao formalismo moderado, evitando excessos
10

: 

 

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. "MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA 

TECNICA. INABILITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA 

NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE 

FORMALISMO. PRINCIPIO DARAZOABILIDADE. 1. A interpretação 

dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por 

malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o 

numero de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor 

proposta. 2. O ato coautor foi desproporcional e desarrazoado, 

mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura e 

simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o 

que não e suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro 

excesso de formalismo. Precedentes. Segurança concedida”.  

 

No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
11

:  

 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EFEITO SUSPENSIVO. JUIZO DE 

ADMISSIBILIDADE PENDENTE. SUMULAS 634 E 635 DO STF. EXCEPCIONALIDADE. 

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. (...) Adequado, em face das 

                                                             
9 NIEBUHR, Joel de Menezes, Licitação Pública e contrato administrativo. 2ed., Belo Horizonte: 
Fórum, 2011, p. 401. 
10

 Superior Tribunal de Justiça, MS 5.869/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Primeira Sessão, julgado 
em 11/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 163 
11 Superior Tribunal de Justiça, Ag Rg na MC 18.046/SP, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 02/08/2011 
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peculiaridades do caso, prestigiar a competência da Comissão de Licitação, que pode 

promover "diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo" 

(art. 43, § 39, da Lei 8.666/1993), dispositivo legal pre questionado e suscitado no Recurso 

Especial (fumus boni iuris). 8. Quanto ao periculum in mora, e incontroverso que a requerente 

presta serviços de locação de 622 veículos ao Município, e que o contrato firmado em 

12.5.2010 foi declarado nulo em 11.5.2011, por conta do acordão recorrido. Adicionalmente, 

relevante a iminente ampliação da despesa publica municipal, em R$ 283.244,00 mensais, 

para a prestação do mesmo serviço. Agravo Regimental provido".  

 

Fica demonstrado que esta Recorrente atendeu às exigências item 10.4.4 do edital, à 

qualificação técnica profissional, restando claro que para o quesito em questão, a inabilitação 

foi de forma equivocada, merecendo ser revista. 

 

4.3 QUESITO 6  

 

De acordo com o Quesito 6, do PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, dispositivo tido como 

não atendido, a licitante: 

 “Quesito 6)  

 

(...)  

 

sendo exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, CNPJ: 

18.334.856/0001-69, que apesar de apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico dos serviços 

previstos de maior relevância, não foram constatadas outras 

atividades significativas e efetivamente concluídas para a qualificação 

do objeto quanto às discriminações de esquadrias, pinturas, 

instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e demais...”  

 

 E segundo o item 10.4.6 do Edital, a licitante deveria apresentar: 

 

“10.4.6. Declaração fornecida pela licitante indicando explicitamente 

pelo menos um responsável técnico para acompanhar a execução 

dos serviços. Na declaração deverão constar os dados mínimos 

necessários, tais como: nome completo, número do documento de 

identidade e do registro na entidade profissional competente da 

região a que estiver vinculado;” 

 

Para o atendimento da exigência em referência, aprestamos o mesmo atestado já debatido no 

quesito 3 e 4, Atestado de Capacidade Técnica, emitido pelo Governo do Estado de Rondônia, 

através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, juntado no processo (fl. 1682), que versa 

sobre “Execução de galpão em estrutura metálica de 240,00m²”, que deu origem à ART 

232019830027103 (fl. 1683) e Certidão de Acervo Técnico 00019737 (fl. 1684). 

 

Ora Senhores, o setor de Engenharia trás: 

 

“Quesito 6)  

 

(...)  
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sendo exclusa a empresa A.C.L. FURTADO EIRELI – EPP, CNPJ: 

18.334.856/0001-69, que apesar de apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico dos serviços 

previstos de maior relevância” (Grifamos) 

 

Uma leitura da primeira parte do Quesito 6, entende-se que atendemos as exigência de 

quantitativo mínimo exigido no Atestado de Capacidade Técnica e Aptidão Profissional, através 

do Acervo Técnico. 

 

Dando continuando a Leitura da segunda parte do Quesito 6, trás: 

 

“Quesito 6)  

 

(...)  

 

não foram constatadas outras atividades significativas e 

efetivamente concluídas para a qualificação do objeto quanto às 

discriminações de esquadrias, pinturas, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas e demais...” (Grifamos) 

 

Em relação aos apontamentos feitos pelo setor de engenharia sobre a capacidade técnica ficou 

restrita à semelhança ao objeto do contrato, mais uma vez, e que não oferece insumos 

técnicos para a avaliação. 

 

Pelos motivos expostos nos itens: 4.1, 4.2 e 4.3 desta peça recursal, fica evidente equivoco por 

parte do setor de engenharia e da d. Comissão, sendo neste momento importante lembrar, que 

de acordo com o parecer, é contrário à Lei 8.666/93, cujo § 5° do art. 30 veda exigências que 

inibam a participação na licitação e não estejam previstas nessa lei, vejamos: 

 

“É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 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”. (Grifamos) 

 

Marçal Justen Filho
12

 ao discorrer sobre a conceituação de qualificação técnica é enfático ao 

asseverar que: 

“A legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação 

técnica, mas reprime exigências desnecessárias ou meramente 

formais. A regra é sempre a mesma: não poderão ser impostas 

exigências excessivas ou inadequadas”.  (Grifamos) 

 

A exigência de qualificação técnica nas licitações deve limitar-se àquelas “indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações”, nos termos do disposto no inciso XXI do art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que13: 

                                                             
12

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos. 14. Ed. 
São Paulo: Dialética, 2010, p. 429. 
13

  ADI 2716, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2007. 
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“A constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação 

técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da 

concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível”.  

(Grifamos) 

 

Com isso, quis a lei promover a maior participação de candidatos no processo de licitação, 

estimulando a competição e, consequentemente, facultando à Administração Pública a 

possiblidade de escolha da melhor proposta para realizar o objeto do certame. 

 

Desta forma, a inabilitação da Recorrente, baseada exclusivamente na formalidade, contraria, 

não só o art. 30, § 3º, da Lei 8.666/93, como o próprio espírito que deve nortear toda e 

qualquer licitação. Veja o que diz a doutrina mais conceituada sobre o assunto: 

 

“Tampouco será transparente decisão administrativa que 

inabilite concorrente por haver deixado de apresentar atestado 

de capacidade técnica nos exatos termos do edital, ainda que 

oferecesse outro, de obras ou serviços similares e complexidade 

equivalente ou superior àquele do objeto em licitação”
14

.  

(Grifamos) 

 

Fica demonstrado que esta Recorrente atendeu às exigências do item 10.4.6 do edital, à 

indicação do responsável técnico apto à executar os serviços, restando claro que para o 

quesito em questão, a inabilitação foi de forma equivocada, merecendo ser revista. 

 

Neste prisma, os documentos apresentados na habilitação deverão ser apreciados e 

interpretados sempre preconizando a teleologia (finalidade) do documento para a consecução 

do interesse público. 

 

Da prova juntada aos autos, da doutrina e jurisprudência, diante da singularidade da decisão 

antes reproduzida, seja pela falta de motivação, seja pela documentação juntada ao processo 

de habilitação, que atenderam literalmente aos requisitos exigidos em edital, não merece 

prosperar dita decisão. 

  

Há que se ressaltar, ainda, que a empresa é uma potencial fornecedora, podendo inclusive 

apresentar a proposta com o menor preço, quem sabe, indo ao encontro do interesse público e 

a intensão do procedimento licitatório 

 

Onde o ensinamento do saudoso mestre Marçal Justen Filho
15

, assim se reporta: 

 

 "A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Publica, o que configura uma manifestação direta do 

principio da Republica. A licitação busca selecionar o contratante e a 

proposta que apresentem as melhores condições para atender a 

                                                             
14

 JESSE TORRES PEREIRA JÚNIOR, Comentários à Lei de Licitações Públicas, Rio de 
Janeiro. 
15 in Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos - ED. Dialética - 14ª ed. -2010 
- pg. 65 
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reclamos do interesse coletivo, tendo em vista todas as 

circunstancias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade 

etc.)". 

 

A jurisprudência dos nossos Tribunais (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) segue o 

mesmo entendimento:  

 

“Visa à licitação a fazer com que o maior numero de licitantes 

habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção 

de coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão 

desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsetâneos 

com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve haver nos 

trabalhos nenhum rigorismo e na fase de habilitação deve ser de 

absoluta singeleza o procedimento licitatório.” 

 

Nesse sentido, orienta o TCU nº acórdão 357/2015-Plenário: 

 

“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.” 

 

Percebe-se que tal decisão da d. Comissão é um excesso de formalismo, o que vai contra as 

decisões os órgãos superiores, tendo-se que levar em conta o formalismo moderado havendo 

ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança, ostentado o cumprimento dos 

objetivo descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

 

5. DO PEDIDO 

 

Repisa-se, a recorrente apresentou toda a documentação necessária e exigida no edital para 

habilitação, inclusive a relação de equipe técnica, compatível com o serviços ora licitado, Ainda 

anexa documentos, que pode ser verificada em simples diligências, conforme determina a 

legislação vigente. 

Assim, diante de tudo ora exposto, a Recorrente requer digne-se V. Exa. Conhecer as razões 

do presente Recurso Administrativo, dando-lhe Provimento, culminando assim com a anulação 

da decisão em apreço, declarando-se a Recorrente habilitada para prosseguir no pleito, como 

medida da mais transparente Justiça. 

Igualmente, lastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão reconsidere sua 

decisão e, não sendo este o entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à 

autoridade superior, em conformidade com o parágrafo 4º, do art. 109, da Lei 8.666/93, 

observando-se ainda o dispositivo no parágrafo 3º do mesmo artigo. 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento.  
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Porto Velho/RO, 31 de Janeiro de 2020. 

Atenciosamente, 

   

 

 

 

_____________________________________________ 

Arlon Casseano Lucena Furtado 

A. C. L. FURTADO EIRELI 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

a) Atestado Casa & Terra - Loteamento Greenvile; 
b) Atestado Casa & Terra - Loteamento Tropical; 
c) Atestado PagueMenos; e 
d) Atestado SESC. 
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1. Responsável Técnico

BERNARDO SOUZA RENOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2315918499

Registro: 314054TO

Empresa contratada: A.C.L FURTADO EIRELI Registro: 1000041961-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: EMPREENDIMENTOS  PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0001-51

AVENIDA RUA SENADOR POMPEU 1520 Nº: 1520

Complemento: Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ANDRÉIA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025902

Contrato: 731 TO Celebrado em: 20/09/2018

Valor: R$ 93.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 20/11/2019 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: conclusao do serviço 

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CÔNEGO JOÃO LIMA Nº: 1520

Complemento: COMERCIAL Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804010

Data de Início: 04/10/2018 Previsão de término: 09/11/2018 Coordenadas Geográficas: -7.190012, -48.214740

Código: Não especificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0731-16

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS

640,16 m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3170 -
SERVIÇOS AFINS CORRELATOS CONSTRUÇÃO CIVIL

640,16 m²

5. Observações

REFORMA DA FILIAL Nº 731, ESTACIONAMENTO, FACHADA E COBERTURA DA LOJA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BERNARDO SOUZA RENOR - CPF: 010.134.422-88

EMPREENDIMENTOS  PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-to.org.br.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5d6WZ

Impresso em: 20/11/2019 às 16:37:36 por: , ip: 191.218.7.252

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax:  (63) 3219-9801 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Tocantins
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10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 20/11/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5d6WZ

Impresso em: 20/11/2019 às 16:37:36 por: , ip: 191.218.7.252

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax:  (63) 3219-9801 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Tocantins
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

458014/2019
 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo

Técnico do profissional BERNARDO SOUZA RENOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART abaixo descriminada(s):

Profissional: BERNARDO SOUZA RENOR

Registro: 314054TO RNP: 2315918499

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20190225459 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2019 Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: A.C.L FURTADO EIRELI

Contratante: EMPREENDIMENTOS  PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0001-51

Endereço do contratante: AVENIDA RUA SENADOR POMPEU 1520 Nº: 1520

Complemento:  Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ANDRÉIA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025902

Contrato: LOJA  333 - 01 Celebrado em: 15/11/2018

Valor do contrato: R$ 162.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CÔNEGO JOÃO LIMA Nº: 2254

Complemento: comercial Bairro: CENTRO

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77816790

Coordenadas Geográficas: -7.192171, -48.208319

Data de início: 15/11/2018 Previsão de término: 13/12/2018

Finalidade: Comercial 

Proprietário: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0333-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 -

EXECUÇÃO 278.31 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3170 - SERVIÇOS

AFINS CORRELATOS CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 278.31 metro quadrado;

Observações

Reforma total da Filial nº 333.

Número da ART: TO20190225464 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2019 Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A.C.L FURTADO EIRELI

Contratante: EMPREENDIMENTOS  PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0001-51

Endereço do contratante: AVENIDA RUA SENADOR POMPEU 1520 Nº: 1520

Complemento:  Bairro: PARQUE RESIDENCIAL ANDRÉIA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025902

Contrato: 731 TO Celebrado em: 20/09/2018

Valor do contrato: R$ 93.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CÔNEGO JOÃO LIMA Nº: 1520

Complemento: COMERCIAL Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804010

Coordenadas Geográficas: -7.190012, -48.214740

Data de início: 04/10/2018 Previsão de término: 09/11/2018

Finalidade: Comercial 

Proprietário: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A CPF/CNPJ: 06.626.253/0731-16

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA

CONSTRUTIVO -> #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 640.16 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3170 - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 640.16 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA FILIAL Nº 731, ESTACIONAMENTO, FACHADA E COBERTURA DA LOJA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO 

 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 21/11/2019, às 15:01.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

458014/2019
 

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 458014/2019

21/11/2019, 14:55

0cA7Z

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-

to.org.br/publico/, com a chave: 0cA7Z

O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas

constantes da ART,

desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO 

 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br
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