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PROAD N. 1751/2020 
PE: 03/2021 
ASSUNTO: Decisão do Pregoeira aos recursos interpostos no âmbito do Pregão Eletrônico nº 
03/2021. 
 
 

Trata-se da análise dos recursos postulados pelas empresas SANTANA CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 22.939.096/0001-90), IMPRECAR COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.486.715/0001-94), DELPHOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 

03.679.449/0001-16, GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA 

- CNPJ: 07.223.818/0001-12 e MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - CNPJ: 

23.202.729/0001- 46 contra a decisão que classificou a proposta da adjudicada JP ENGENHARIA 

EIRELI – CNPJ: 37.953.936/0001-47 e do ato que habilitou a empresa supramencionada no âmbito 

do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de Manutenção Predial preventiva, corretiva e preditiva, sob demanda, de 

forma contínua, com fornecimento de peças e componentes, bem como para a realização de serviços 

eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações 

prediais dos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS 
 

A manifestação e motivações da intenção em recorrer foi apresentada, em tempo hábil, e 

registrada pela recorrente na própria Sessão Pública do PE Nº 03/2021, no dia 05/04/2021 e 

registrada no Sistema Comprasnet, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 

das razões que fundamentaram as suas alegações.  

 

Em igual prazo foi concedido para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do 

prazo da empresa recorrente, caso entendessem necessário, estabelecido assim, o rito processual em 

consonância à Lei nº 10.50/2002 em seu art. 4º, Inciso XX c/c art. 44, § 2º do Decreto nº. 

10.024/2019. 
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Dentro do prazo legal, devidamente registrados no Sistema Comprasnet, foram apresentadas 

as razões e as contrarrazões tempestivamente, nos termos do art. 44 do Decreto n. 10.024/2019 (que 

regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, no âmbito federal. 

  

II – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA SANTANA 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
 

Alega a recorrente SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, em síntese 

que: 

a) A Pregoeira habilitou a empresa JP ENGENHARIA EIRELI, mesmo a empresa 

demonstrando documentalmente que participou da presente disputa em conluio com a empresa 

DELPHOS ENGENHARIA LTDA, como será amplamente apresentado e comprovado. Todas as 

razões serão amplamente fundamentadas. 

A empresa JP ENGENHARIA EIRELI apresentou como responsável técnico o Sr. 

JADELMO DE ANGELO PINTO. Ocorre que a empresa DELPHOS ENGENHARIA apresentou o 

mesmo responsável técnico, como se extrai da documentação apresentada pelas duas empresas. 

Em um processo de licitação, duas empresas apresentaram o mesmo responsável técnico, elas 

deveriam ser inabilitadas! As licitações devem ocorrer segundo os princípios e normas que 

procuram preservar a transparência e o seu caráter competitivo. Nesse sentido, o artigo 3º, da Lei 

n.8.666/93 dispõe: “Art. 3°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, 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 (Redação dada pela Medida Provisória no 495, 

de 2010)  

§ 3 0 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura (Grifou-se) 
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Nessa mesma linha, há diversos dispositivos que procuram isolar os atores do processo de 

contratação pública, de modo que não exista conflitos de interesses que possam colocar em dúvida a 

lisura do certame. Nesse sentido, o artigo 9º, da Lei n.8.666/93, proíbe a empresa, da qual seja 

responsável técnico o autor do projeto (a ser licitado), de participar da respectiva licitação – entre 

outras vedações. Ainda, no artigo 90, de forma mais aguda, a mesma lei tipifica como crime 

qualquer tipo de participação combinada entre licitantes: “Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante 

ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação: Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 

De plano, cumpre salientar que em momento algum a solicitação de inabilitação da empresa 

perpassou sobre o ponto de vista da ética profissional. Ocorre que, a partir do momento em que o 

mesmo profissional técnico assina por duas empresas, acaba tendo conhecimento de ambos os 

valores a serem ofertados por estas.  

No caso em tela, ao Engenheiro JADELMO DE ANGELO PINTO fora permitido, por parte 

do CREA, atuar como Responsável Técnico pelas empresas JP ENGENHARIA EIRELI e 

DELPHOS ENGENHARIA LTDA, visto que aquele conselho lhe concedeu Certidão de Acervo 

Técnico e o incluiu como Responsável Técnico por ambas empresas, com fundamento no parágrafo 

único do artigo 18 da Resolução n° 336/89. 

A simples apresentação do mesmo engenheiro como Responsável Técnico, por duas 

empresas distintas em licitações diferentes, não configura prejuízo ao certame. 

Porém, cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, no mesmo 

procedimento licitatório, sob pena de inabilitação das Licitantes, por ofensa ao caráter competitivo 

do certame e o sigilo das propostas. 

Assim, tais incorreções não estão amparadas pelas hipóteses de saneamento das propostas 

previstas pelo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, cabendo à Comissão 

Permanente de Licitação, diante de franco desatendimento ao edital e às legislações trabalhista e 

tributária, desclassificar as empresas licitantes. 
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Portanto, fica devidamente cristalino que as razões apresentadas pelo Recorrente merecem 

ser acolhidas por esta Comissão Permanente de Licitação, já que foi praticado uma ilegalidade 

contra a recorrente. Porém nada que não possa ser corrigido em tempo hábil pela Administração 

devidamente balizada pelos princípios que regem o procedimento licitatório. 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
 

A empresa JP ENGENHARIA EIRELI apresenta suas contrarrazões, em virtude do 

recurso interposto pela empresa SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, 

alegando, resumidamente que: 

 
(...) 
 
“3.1 Em suas alegações a recorrente acusa que as empresas JP ENGENHARIA e a 
empresa DELPHOS ENGENHARIA participam da disputa em conluio ferindo tendo em 
vista que ambas apresentaram como responsável técnico o Sr. Jadelmo de Angelo Pinto, 
que subscreve essa peça em nome da empresa JP ENGENHARIA. 
A priori devemos salientar que o crime de calúnia está tipificado no art. 138 do Código 
Penal - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940: Art. 138 - Caluniar alguém, 
imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 
propala ou divulga. 
Na elucidação dos fatos fantasiosos levantados pela empresa recorrente esclarecemos 
que na habilitação da empresa DELPHOS ENGENHARIA, especificamente na Certidão 
CREA PJ constam os nomes dos responsáveis técnicos da empresa: Jadelmo de Angelo 
Pinto (data início 21/02/2014) e Victor Accioly Chuéke (data início 06/10/2010), devido 
a divergências societárias, desde a data de 03.08.2020, e com a criação da JP 
ENGENHARIA que é uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, 
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, o Engenheiro 
Civil Jadelmo de Angelo Pinto, não atua mais como responsável técnico dessa empresa 
(DELPHOS ENGENHARIA), inclusive foi expedida na data de hoje 12.04.2021 e 
anexada nessa defesa à certidão do CREA-AL onde consta o nome do engenheiro 
Jadelmo de Angelo Pinto como responsável técnico apenas da empresa JP 
ENGENHARIA, não possuindo mais nenhum tipo de vínculo com a empresa DELPHOS 
ENGENHARIA. 
Ainda sim, em uma lépida análise na documentação da empresa DELPHOS 
ENGENHARIA não restam dúvidas de quem é seu responsável técnico no presente 
certame, a certidão do CRE-AL de pessoa física (ITEM-20---CERTIDAO-CREA-PF) foi 
apresentada em nome do responsável VICTOR ACCIOLY CHUÉKE, já o ITEM-21---
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CAT-COM-ATESTADO-E-ART-TRT-VICTOR trouxe o Atestado de Capacidade Técnica 
expedido pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho 19ª Região, onde aponta como 
responsável técnico da empresa o Engenheiro Civil VICTOR ACCIOLY CHUÉKE, 
datado em 23.07.2020.  
É absurda a alegação que no Pregão Eletrônico 003/2021 a responsabilidade técnica 
da empresa DELPHOS ENGENHARIA tenha sido atribuída ao Engenheiro Civil 
Jadelmo de Angelo Pinto, quando o profissional já responde pela empresa JP 
ENGENHARIA, na verdade demonstra falta de expertise da empresa SANTANA 
CONSTRUÇÕES na análise da documentação de suas concorrentes ou a tentativa de 
má-fé de induzir a Pregoeira a erro. 
Ademais, não existe vedação legal sobre o fato de uma pessoa física ou jurídica compor 
o quadro societário de mais de uma empresa ao mesmo ramo. 
Somente o fato de empresas distintas possuírem o mesmo sócio e participarem da 
mesma licitação não constitui fraude. Não há esse tipo de impedimento no ordenamento 
jurídico brasileiro. 
Vejamos a decisão do Tribunal de Contas em seu Acórdão nº 010.468/2008-8: 
“Hoje, diante do texto legal, tal como se encontra redigido há mais de vinte anos, uma 
mesma empresa não pode apresentar duas propostas, mas nada impede que empresas 
distintas, embora vinculadas a um mesmo grupo econômico, apresentem diferentes 
propostas. 
À luz do quanto foi acima exposto, pode-se afirmar, com segurança, que a simples 
participação, nos mesmos procedimentos licitatórios, de duas empresas cujas ações ou 
cotas pertencem ao mesmo grupo de pessoas, não configura violação ao sigilo da 
licitação nem fraude comprometedora da competitividade do certame. ” 
 

 
IV– DA ANÁLISE DA PREGOEIRA AO RECURSO DA EMPRESA SANTANA 
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
 

Inicialmente, a recorrente aponta na sua intenção de recurso duas razões para não aceitar a 

decisão deste Pregoeira: uma razão para inabilitação e outra para desclassificação da empresa JP 

ENGENHARIA EIRELI, a saber: 

 “A proposta apresentada pela empresa J P ENGENHARIA EIRELI, considerada aceita e 
habilitada, eis que o seu responsável técnico (Engenheiro) é responsável por duas empresas 
dentro do mesmo certame licitatório, infringindo o princípio da transparência e o caráter 
competitivo, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente ao certame 
licitatório, além disto a Proposta de preços foi reajustada, porém sem apresentação do 
PGDAS para que se possa conferir as alíquotas. ”  
 
Porém, em sua peça recursal limita-se a questionar apenas a decisão que habilitou a empresa 

JP ENGENHARIA EIRELI, solicitando a que que sejam INABILITADAS as empresas JP 
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ENGENHARIA EIRELI e DELPHOS ENGENHARIA, por apresentarem o mesmo responsável 

técnico, ferindo o caráter competitivo do certame e o sigilo das propostas, o que poderia caracterizar 

conluio. 

Em que pese a alegação da recorrente, considerando os dispositivos previstos na Lei 

8.666/93, que se aplica de forma subsidiária ao pregão nas suas ausências, e com o entendimento do 

Tribunal de Contas da União os seus argumentos não merecem prosperar pelas seguintes razões: 

 
1. Ao que parece, o simples fato de duas empresas possuírem sócios em comum não constitui 

qualquer vício ou irregularidade que, de plano e por si só, autorize a Administração prever no 

instrumento convocatório de licitação processada pela modalidade pregão (especialmente na sua 

forma eletrônica), vedação à participação no certame. 

Primeiro, porque a ordem jurídica não impede uma pessoa física ou jurídica compor o quadro 

societário de mais de uma pessoa jurídica. Segundo, porque o simples fato de empresas com sócios 

em comum participarem da licitação não permite a Administração concluir que essa atuação se dará 

de forma fraudulenta ou mesmo com o objetivo de frustrar os objetivos da licitação. 

Pelo contrário, a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o contrário. Daí 

porque, como a Lei nº 10.520/02 não prevê a situação narrada como impeditiva para participar de 

licitações processadas pela modalidade pregão, será preciso reunir elementos suficientes que 

comprovem a prática de ato capaz de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório. 

O TCU manifestou-se sobre a ilegalidade de cláusula de instrumento convocatório que, de 

plano, vedava a participação na licitação de empresas que possuíssem sócios em comum, vejamos: 

“A participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação não 
afronta a legislação vigente e somente merece ser considerada irregular quando 
puder alijar do certame outros potenciais participantes, como nos casos de: a) 
convite; b) contratação por dispensa de licitação; c) existência de relação entre 
as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do projeto executivo; d) 
contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço prestado por outra. 
Auditoria realizada nos Departamentos Nacionais do Serviço Social da Indústria 
(Sesi/DN) e do Serviço de Nacional Aprendizagem Industrial (Senai/DN) avaliou a 
regularidade dos processos licitatórios e os respectivos contratos de aquisição de 
bens e prestação de serviços. Foram apontadas possíveis fragilidades no 
planejamento de contratações, adoção de critérios restritivos de habilitação de 
licitantes, falhas em fiscalização de contratos e outros indícios de irregularidades. 
Destaque-se, entre elas, a suposta ilicitude consistente no impedimento de 
participação de empresas com sócios comuns em licitações promovidas por essas 
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entidades. O relator anotou, a esse respeito, que “nem os regulamentos próprios das 
entidades nem a Lei n. 8.666/1993 vedam essa situação”. E mais: “A interpretação 
teleológica da legislação, especialmente a do princípio da igualdade de condições 
a todos os interessados, conduz ao entendimento de que o concurso de licitantes 
pertencentes a sócios comuns somente é irregular quando puder alijar do certame 
outros potenciais participantes”. Acrescentou que, de acordo com o precedente 
revelado pelo Acórdão 297/2009 – Plenário, a participação simultânea de empresas 
que tenham sócios comuns em um mesmo certame configuraria irregularidade nos 
casos de: “a) convite; b) contratação por dispensa de licitação; c) existência de 
relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do projeto 
executivo; d) contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço prestado por 
outra”. O relator consignou, porém, que, nos processos em que tal exigência 
indevida foi identificada, não houve exclusão de nenhuma empresa por essa razão, 
nem foram apontados indícios de conluio ou fraude. Levou em conta, ainda, a 
informação fornecida pelo Sesi/DN e Senai/DN de que não mais incluem em seus 
editais cláusula com tal conteúdo restritivo, em respeito a deliberação já proferida 
pelo Tribunal, por meio da qual ratificou-se medida cautelar que determinara a 
suspensão de outros certames conduzidos por tais entidades, em razão de ilegalidade 
dessa mesma natureza (Acórdão n. 2.341/2011-P). O Tribunal, então, em face de 
falhas outras identificadas na auditoria decidiram efetuar recomendações e 
determinações aos Sesi/DN e Senai/DN, e deixou de expedir determinação corretiva 
acerca do quesito acima destacado, tendo em vista a informação de que a referida 
vedação não mais tem sido inserida em editais dessas entidades. (Acórdão 
526/2013-Plenário, TC 028.129/2012-1, relator Ministro Marcos Bemquerer 
Costa, publicação em 13.3.2013. Informativo de Licitações e Contratos nº 143 – 
TCU)  

Vê-se, assim que no caso em tela a empresa DELPHOS ENGENHARIA LTDA em seu rol 

de documentos acostados no sistema Comprasnet no dia 22/02/2021, conforme o print a seguir: 
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Consta no item 11 a cópia da 9ª alteração de seu Contrato Social que estabelece em sua 

cláusula V – o responsável pela Administração da sociedade é o Sócio VICTOR ACCIOLY 

CHUEKE. Conforme observa-se através do print abaixo: 

 

 Outro ponto que merece ser destacado é o fato da empresa DELPHOS ter apresentado para 

fins de comprovar a sua capacidade técnico profissional, uma Certidão de Acervo Técnico nº 

693673/2020, devidamente registrado pelo CREA-AL, onde o representante técnico é o Engenheiro 
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Civil Victor Accioly Chueke e não o Engenheiro Jadelmo de Angelo Pinto (representante técnico na 

empresa vencedora da licitação).  

Destaca-se que a empresa JP ENGENHARIA nas suas contrarrazões informa que apesar da 

“habilitação da empresa DELPHOS ENGENHARIA, especificamente na Certidão CREA PJ 

constam os nomes dos responsáveis técnicos da empresa: Jadelmo de Angelo Pinto (data início 

21/02/2014) e Victor Accioly Chuéke (data início 06/10/2010) que devido a divergências 

societárias, desde a data de 03.08.2020, e com a criação da JP ENGENHARIA que é uma empresa 

individual de responsabilidade limitada – EIRELI, constituída por uma única pessoa titular da 

totalidade do capital social, o Engenheiro Civil Jadelmo de Angelo Pinto, não atua mais como 

responsável técnico dessa empresa (DELPHOS ENGENHARIA)” 

Considerando que o responsável pela elaboração da proposta a ser apresentada é o 

representante legal da empresa e que de acordo com as Certidões de Acervo Técnico – CAT nº 

693673/2020 e nº 685016/2019 apresentadas respectivamente pelas empresas DELPHOS e JP 

ENGENHARIA em nome de responsáveis técnicos diferentes, não há que se falar em violação ao 

princípio do sigilo das propostas e nem sequer ao princípio da competitividade. 

Desta forma, se não existe vedação legal à participação, no mesmo certame licitatório, de 

empresas com sócios em comum, embora tal situação possa acarretar quebra de isonomia ente as 

licitantes. A demonstração de fraude à licitação exige a evidenciação do nexo causal entre a conduta 

das empresas com sócios em comum e a frustração dos princípios e dos objetivos da licitação.  

Situação que não ocorreu no Pregão Eletrônico nº 03/2021, não houve prejuízo à 

competitividade do certame, visto que houve efetiva disputa entre 18 (dezoito) diferentes empresas, 

que se alternaram na primeira colocação, o que contribuiu para a redução do preço final alcançado. 

Assim sendo, penso que seria uma ilegalidade inabilitar as empresas JP ENGENHARIA 

EIRELI e DELPHOS ENGENHARIA LTDA se não houve a comprovação de fraude ou danos ao 

erário. 

Mantenho a decisão que habilitou a empresa JP ENGENHARIA EIRELI.  

V – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA IMPRECAR 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

A recorrente alega que:  
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a) A empresa JD Construtora deixou de encaminhar em sua proposta o SICAF, deste modo 

deixando de atender o item 9 da habilitação e o subitem 9.1.1 que seria a apresentação do 

mesmo; 

b) Deixou de encaminhar sua proposta detalhada completa deixando de apresentar os 

respectivos encargos sociais para o estado de Alagoas, não atendendo os itens 8.0 DA 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA; 

c)  E no item 9.0 HABILITAÇÃO. A mesma deixou de expor sua comprovação técnica 

com os itens exigido para manutenção predial preventiva e corretiva em edificações, com 

as seguintes características: 17.3.4. Manutenção de instalações elétricas prediais de baixa 

tensão, incluindo rede aterrada e estabilizada; 17.3.5. Manutenção de instalações hidros 

sanitárias prediais; 17.3.6. Manutenção e instalação de Rede de Cabeamento Estruturado 

de Transmissão de Dados; 17.3.7. Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços 

de adequação de infraestrutura civil (serviços de engenharia).  

Diante do exposto acima solicitamos a desclassificação da empresa JD CONSTRUTORA 

pelo não atendimento dos termos exigidos no edital. 

 

VI – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
 

 A empresa JP ENGENHARIA EIRELI apresenta suas contrarrazões, em virtude de 

o recurso interposto pela empresa IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA alegando, 

resumidamente que: 

 
(...) 
a) “ Entendemos que o RA é contra a empresa JP ENGENHARIA, e assim, 

apresentaremos nossa defesa contra as narrativas trazidas para que seja inabilitada por 

não atender o item 9 da habilitação e o subitem 9.1.1 que seria a apresentação do 

SICAF nos documentos da habilitação. Em análise a hipótese de inabilitar a empresa 

trazida pela recorrente é preciso ler com muita atenção ao disposto no Item 9 e subitem 

9.1.1. do Edital: 9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 
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o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1Sicaf; O Edital é taxativo em delegar ao Pregoeiro da sessão as providências 

necessárias quanto à análise pormenorizada do SICAF da empresa, em nenhum 

momento a peça Editalícia solicita que os fornecedores apresentem o SICAF em sua 

documentação sob pena de inabilitação no certame”. 

(...) “não existindo a relação de inabilitação pela apresentação ou não do SICAF dentro 

dos documentos necessários para a habilitação da empresa vencedora”. 

b) “Alega ainda que a proposta comercial detalhada não está em conformidade com o 

Edital deixando de atender ao item 8.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

VENCEDORA. O próprio item 8 apontado pela recorrente não traz os motivos 

ensejadores para a desclassificação da empresa arrematante”. 

(...) 

 “ 8.2.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero, incompatíveis com os preços de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos”. 

“A proposta readequada de preços foi elaborada conforme orientações trazidas em 

Edital inclusive já passaram pelo crivo dessa distinta Pregoeira e sua equipe de apoio, 

salienta-se que não existem elementos contidos na proposta que desqualifique a 

empresa e a inabilite no certame, todos os itens foram obedecidos para que a empresa 

se sagre vencedora do certame, é preciso externar que estamos diante de uma licitação 

de alta complexidade pelo valor envolvido, todo trabalho realizado para o sucesso da 

empresa na licitação foi detalhadamente pensado, não existindo qualquer tipo de falha 

seja na proposta seja na documentação que possa a vir causar inaptidão, a empresa 

IMPRECAR COMÉRCIO tenta a todo custo, porém sem sucesso, a desclassificação da 

empresa que já demonstrou ter o melhor preço e documentação necessária para a 

contratação pretendida pelo TRT 19ª Região”. 
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c) “a recorrente aponta que a empresa JP ENGENHARIA deixou de apresentar sua 

comprovação técnica para manutenção predial preventiva e corretiva em edificações. 

Destaca-se que no envio da documentação da empresa JP ENGENHARIA para o 

sistema comprasnet foi tomado todos os cuidados para anexar documentos separados 

por pasta, explico: Habilitação Jurídica uma pasta, Habilitação Técnica outra pasta, 

Regularidade Fiscal e Trabalhista outra pasta, e assim por diante, tudo isso com a 

finalidade de facilitar o trabalho na análise da documentação, porém e ainda sim, a 

recorrente não consegue ou não quer encontrar a documentação pertinente a 

comprovação técnica da empresa”. 

Através dos documentos CAT 685016 2019 2014 2019 TRT19 Part1, CAT 685016 2019 

2014 2019 TRT19 Part2, CAT 685016 2019 2014 2019 TRT19 Part3, foi anexado a 

Certidão de Acervo Técnico nº 6850016/2016 contendo 140 fls, com o Atestado de 

Capacidade Técnica expedido pelo TRT 19 na pessoa do Sr. José Lécio Pedrosa Mendes 

(Engenheiro Fiscal TRT 19ª Região) pelos serviços de manutenção predial, preventiva, 

corretiva e de modernização dos imóveis do TRT da 19ª Região, tendo como 

responsável técnico o Engenheiro Civil Jadelmo de Angelo Pinto, CREA nº 020134706-

7. Portanto, é totalmente incabível a alegação da arrematante, não existindo respaldo 

legal algum para solicitação de inabilitação da empresa JP ENGENHARIA por falta de 

comprovação técnica para a prestação dos serviços em tela, é de relevância destacar 

que a Administração Pública é a maior prejudicada em licitações onde empresas 

interpõem RA apenas com o cunho protelatório, com alegações pobres e sem nexo de 

causalidade pertinente e que contribua para o correto andamento do certame, o lapso 

temporal da licitação se estende sem necessidade, prejudicando o órgão na pretensão 

de contratar o serviço em menor brevidade. Dessa forma Sra. Pregoeira, não merece 

prosperar as alegações trazidas pela recorrente por falta de veracidade em suas 

alegações e falta de fundamento para inabilitar nossa empresa na licitação”. 
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VII – DA ANÁLISE DA PREGOEIRA AO RECURSO DA EMPRESA IMPRECAR 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 
 

 Preliminarmente, nas razões do recurso foram apresentadas irregularidades contra a 

empresa “JD CONSTRUTORA”, porém a adjudicada no certame foi a JP ENGENHARIA 

EIRELI. Iremos considerar que houve um erro de digitação, onde está escrito “JD 

CONSTRUTORA”, leia-se “JP ENGENHARIA”. 

 A recorrente aponta 2 (dois) motivos diferentes para impugnar a minha decisão que 

aceitou e classificou em a proposta ajustada da empresa JP ENGENHARIA, acostada no Doc. 221 

do PROAD 1751/2021, e também alega que a empresa não apresentou documentação de 

comprovação técnica com os itens exigido para manutenção predial preventiva e corretiva em 

edificações exigidos no edital (subitens 9.7.3.4, 9.7.3.5, 9.7.3.6 e 9.7.3.7) ou no Termo Referência 

(subitens 17.3.4, 17.3.5, 17.3.6 e 17.3.7). Solicitando a desclassificação da empresa adjudicada. 

a) No tocante a não apresentação do Sicaf junto a documentação de habilitação  

A recorrente alega que a empresa adjudicada ao encaminhar em sua proposta o SICAF, 

deste modo deixando de atender o item 9 da habilitação e o subitem 9.1.1 que seria a apresentação 

do mesmo. 

Salienta-se que os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e 

da isonomia impõem ao Pregoeiro a tomada de decisões objetivas e vinculadas às normas de 

regência do certame. Desta forma, o item 5.3 do edital do PE 03/2021 é claro ao afirmar no que:  

 

 

 

Cabe a Pregoeira com o auxílio da Equipe de apoio, após a aceitação da proposta, 

consultar o SICAF por meio eletrônico para verificar os documentos por ele abrangidos (parágrafo 

único, art. 40 do Decreto nº.10.024/2019), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. A possibilidade de consulta ao Sistema SICAF está 

expressa no item 9.4 do edital. 
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 Portanto, não há motivo para inabilitação da empresa JP ENGENHARIA EIRELI. 

b) Proposta adjudicada não teria todos os requisitos exigidos no item 8 do Edital 

Outro ponto questionado pela empresa IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS é que a 

proposta ajustada apresentada pela empresa JP ENGENHARIA e juntada ao PROAD 1751/2020 no 

Doc. 221 não atenderia aos requisitos do edital. 

A proposta ajustada foi encaminhada para a unidade técnica (Coordenadoria de 

Manutenção e Projetos) que ao analisar afirmou que a proposta constante no Doc. 221 preencheu 

todos os requisitos exigidos no edital, conforme análise do Engenheiro Hugo Rodrigues Silva 

constante no Doc. 235 do PROAD 1751/2020. Desta forma, não há motivos para desclassificar a 

proposta apresentada pela empresa JP ENGENHARIA EIRELI. 

c) Não apresentou documentação para comprovação técnica com os itens exigidos do edital. 

A recorrente afirma que a empresa adjudicada não apresentou a documentação para 

comprovação de qualificação técnica exigida do Edital e no Termo de Referência. Ocorre que foi 

devidamente apresentada uma Certidão de Acervo Técnico junto com a documentação da 

proposta no sistema Comprasnet conforme o print abaixo apresentado: 
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 O Certidão de Acervo Técnico nº 6850016/2016 foi juntada aos autos através dos Docs. 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 231 e 232 do PROAD nº 1751/2020, a referida Certidão de Acervo Técnico 

em nome do engenheiro Civil Jadelmo de Angelo Pinto atendeu todos os requisitos previstos nos 

subitens 9.7.3.4, 9.7.3.5, 9.7.3.6 e 9.7.3.7 do Edital do PE 03/2021, que são os mesmos subitens 

17.3.4, 17.3.5, 17.3.6 e 17.3.7 exigidos no Termo Referência – Anexo I do Edital, conforme análise 

da unidade técnica feita pelo Engenheiro Hugo Rodrigues Silva constante no Doc. 235 do PROAD 

1751/2020. 

Portanto, mantida a decisão que classificou e habilitou a empresa em 1º lugar JP 

ENGENHARIA EIRELI. 

 

VIII – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA DELPHOS 
ENGENHARIA LTDA  

A recorrente alega em síntese que:  

Que a empresa JP ENGENHARIA foi habilitada em desconformidade com o edital no item 

9.7.4.2, uma vez que os índices do balanço LG, SG e LC devem ser maiores que 1, o que não é o 

caso da empresa alvo desta intenção de recurso. 

Alega, ainda, que o Balanço Patrimonial apresentado pela empresa recorrida não possui 

alguns dos elementos exigidos para o cálculo dos índices através da fórmula determinada pelo edital, 

a saber: PC, ARLP e PNC. 

Desta feita, ao aplicarmos os elementos apresentados pelo balanço patrimonial da empresa 

recorrida, NENHUM DOS ÍNDICES calculados (LG, SG e SC) apresenta valor superior a 1, ferindo 

de morte o que se exige no edital (que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) sejam superiores a 1 (um). 

Diante do exposto requer a desclassificação da empresa JP ENGENHARIA EIRELI por 

frontalmente desatender uma regra imposta pelo edital. 

 

IX – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
A empresa JP ENGENHARIA EIRELI apresenta suas contrarrazões, em virtude de o 

recurso interposto pela empresa DELPHOS ENGENHARIA LTDA alegando, resumidamente que: 

(...) 
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“Em sua infundada alegação a empresa DELPHOS ENGENHARIA afirma que a 

empresa deve ser inabilitada por não atender ao Edital no item 9.7.4.2, uma vez que os 

índices do balanço LG, SG e LC devem ser maiores que 1, levando hipóteses de 

“irregularidades quanto a formalidade do Balanço Patrimonial não seguindo a 

formalidades do Edital, mais precisamente no item 9.7.4.2. in verbis: 

“9.7.4 Qualificação Econômico Financeira: 

(...) 9.7.4.2 Balanço Patrimonial (BP) e demonstração do resultado do exercício (DRE), 

ambos do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 meses da data de apresentação da 

proposta, que permitam comprovar: I que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) são superiores a 1 (um), a serem calculados pelas 

seguintes fórmulas: a) LG = (AC + ARLP)/(PC + PNC) b) SG = AT/ (PC + PNC) c) LC 

= AC/ PC, onde: AC = Ativo Circulante / PC = Passivo Circulante / ARLP = Ativo 

Realizável a Longo Prazo / PNC = Passivo Não Circulante / AT = Ativo Total” 

(...) A empresa JP ENGENHARIA apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social, incluindo as Notas Explicativas às Demonstrações 

Contábeis em 31/12/2020 conforme prevê o Art. 176 da Lei 6.404/76: “ as 

demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 

analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício”. 

Sendo as notas explicativas obrigatórias, exigíveis e apresentados na forma da Lei, em 

seu contexto, foi explicada a situação da empresa que teve seu início de atividades em 

03/08/2020, tendo, assim, seu Balanço Patrimonial de Abertura findo em 31/12/2020. 

Sendo tal consideração da Lei 8.666/93, verifica-se que a qualificação econômico-

financeira, PODE SER atualizada por índices oficiais, uma vez que o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já foram 

apresentados na forma da Lei. De forma que julgamos desarrazoado e desproporcional 
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não admitir o balanço de abertura como prova da situação econômico-financeira da 

empresa” independente de seus índices econômicos- financeiros. 

(...)Além disso, vale ressaltar que, para casos específicos como o nosso, a 

Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 

poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 

56 da Lei 8.666/93, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado.” 

Diante o exposto, o Balanço de Abertura apresentado por nossa empresa, atende à 

finalidade da exigência, em consonância com o princípio da razoabilidade. E, em 

conformidade à jurisprudência acerca do assunto em questão, verifica-se, que alguns 

relatores votaram pela concessão da tutela de urgência para suspender o ato de 

inabilitação do licitante. (TJ/RS, AI nº 70075982439). 

Com base no exposto e objetivando chegar a um consenso em comum, solicitamos o 

INDEFERIMENTO do pedido da recorrente quanto às questões oriundas do âmbito 

Contábil, uma vez que é possível demonstrá-la por outros documentos, a exemplo da 

exibição do balanço de abertura ou, como citado no instrumento convocatório da 

licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo. 

 

X - DA ANÁLISE DA PREGOEIRA AO RECURSO DA EMPRESA DELPHOS 
ENGENHARIA LTDA 
 

 A recorrente DELPHOS alega que a empresa adjudicada não poderia ter sido habilitada em 

razão de não atender os requisitos referente a qualificação- econômico financeira definida no item 

9.7.4.2 do Edital do PE nº 03/2021. 

 Urge destacar que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, criem restrições ou frustrem o seu caráter 

competitivo, ou estabeleçam qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato (Lei 8.666/93, Art. 3°, § 1°, I).  
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Desta forma uma das formas de comprovação da boa situação financeira da licitante, pode 

ser aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, 

(LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF (regulamentada pela Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018) 

  Porém, as empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a um em qualquer dos 

índices anteriormente referidos, deverão comprovar o capital no mínimo 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº. 8.666/93 

e art. 24 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018), a saber: 

Conforme as disposições do, art. 31, §2º e § 3º da Lei 8.666/93 

“§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento 

convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o 

do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 

qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de 

garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se 

refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 

ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da 

lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais”. 

(Grifos nossos) 

Já o art. 24 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 define: 

“ O instrumento convocatório deverá prever, também, que as 

empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em 

qualquer dos índices referidos no art. 22º desta Instrução Normativa, 

quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos 

para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 

mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do 

art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, 

podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º 

do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para fins de contratação” 

.”  
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Considerando, que empresa licitante possui índices contábeis igual a 1 (um). Portanto, deve 

ser exigido que o capital/patrimônio líquido da licitante seja equivalente a, pelo menos, 10% (dez 

por cento) do valor da contratação, considerando que tal exigência foi devidamente lançada no 

subitem 9.7.4.2, II do edital do PE 03/2021, no valor de R$ 146.575,00 (cento e quarenta e seis mil e 

quinhentos e setenta e cinco reais) 

O patrimônio líquido da empresa conforme o Balanço de Abertura, de acordo com o item 

9.7.4.4, alínea d) do edital do PE 3/2021, apresentado no Doc. 237 do PROAD 1751/2021 é de RS 

250,000,00 (Duzentos e cinquenta mil), conforme print a seguir: 

 

 
 Diante das razões acima expostas, seria uma decisão arbitrária desta Pregoeira a inabilitação 
da licitante JP ENGENHARIA EIRELI, por ter apresentado apenas o balanço de abertura da 
empresa, tendo em vista que é possível aferir a qualificação financeira através da apresentação do 
capital/patrimônio líquido da empresa adjudicada, nos termos do subitem 9.7.4.2 I do edital. 

Portanto, mantenho a minha decisão que habilitou e adjudicou o objeto do PE 03/2021 a JP 

ENGENHARIA EIRELI. 
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XI – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA GERATRIX 
CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA 
 

Em síntese a recorrente alega, que:  
 
a) A decisão da Exma. Sra. Pregoeira em declarou a licitante Geratrix Construções e 

Serviços de Instalações LTDA inabilitada em razão da não comprovação de vínculo da empresa com 
o profissional responsável técnico, nos termos previstos no edital foi ilegal. 

Haja vista, o fato de ter apresentado um contrato particular entre a empresa e o 
responsável técnico vencido, não deveríamos considerar o contrato e sim, “ATRAVÉS DE SUA 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 2220509239/2020, O PROFISSIONAL NO 
QUADRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PERMANENTE DA EMPRESA POR PRAZO 
INDETERMINADO ATÉ O DIA 31/03/2021, CONFORME CONSTA NOS PRESENTES AUTOS 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021, QUE, TAL DOCUMENTO, INFELIZMENTE, NÃO 
FOI VISTO POR ELA”.  

E, mesmo que o contrato particular entre a empresa e o responsável técnico estivesse 
vencido, a certidão emitida e reconhecida pelo CREA-PE (autoridade superior reguladora de 
qualquer serviço de engenharia realizado no Estado de Pernambuco) que menciona e indica que o 
referido engenheiro é pertencente do quadro de responsabilidade técnica permanente da empresa já 
sobrepõe qualquer outro tipo de prova de vínculo, e, sem sombra de dúvidas, atende o item 9.7.3.8 
do edital; Pois, o referido documento está presente na documentação de habilitação apresentada. 

Logo, a decisão impugnada não atendeu ao princípio da razoabilidade, visto que o 
documento que melhor comprova, na opinião da requerente, o vínculo entre as partes está presente 
na documentação de habilitação da recorrente por meio da certidão do CREA-PE. Desta forma, a 
empresa GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA deve ser 
declarada habilitada. 

 
b) (...) O recurso interposto também contesta a decisão da Exma. Sra. Pregoeira que declarou 

como vencedora a licitante: J P ENGENHARIA EIRELI, visto que a empresa “NÃO 
APRESENTOU o Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do 
respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 
correlata, prevista no item: 17.1.5 do edital”.  
“Pois bem, é de se espantar o fato de que AS LICITANTES FORAM INABILITADAS 
DEVIDO À NÃO APRESENTAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO (CADASTRO 
TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU 
UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS) E A LICITANTE 
“VENCEDORA” NÃO FOI, CONFORME RESTA COMPROVADO NA ATA DE 
JULGAMENTO/ADMISSIBILIDADE DO SISTEMA COMPRASNET, ONDE 
CONSTAM TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTAÇÕES 
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ANEXADAS POR TODAS. Logo, infelizmente, não foi observado o princípio da isonomia, 
visto que este documento está ausente na documentação de habilitação da licitante: JP 
ENGENHARIA EIRELI. Não havendo possibilidade de a mesma estar habilitada. ” 

 
 
XII – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A empresa JP ENGENHARIA EIRELI apresenta suas contrarrazões, em virtude de o 

recurso interposto pela empresa GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES 

LTDA alegando, resumidamente que: 

(...)  

“Alega absurdamente a quarta recorrente que não foi incluído nos documentos de 

habilitação a CRF FEDERAL IBAMA e que a empresa JP ENGENHARIA apresentou 

C.I.M (municipal) vencido. Manifestamos que dos quatro Recursos Administrativos 

anexados no sistema, o interposto pela empresa GERATRIX CONSTRUÇÕES é o mais 

absurdo de todos eles, não sabemos com que fundamentos os representantes levantaram 

fatos ilógicos em sua intenção de recurso.  

É compreensível que a empresa procura reverter sua inabilitação no certame, porém 

numa estratégia desesperada e irracional tenta inabilitar nossa empresa para que não 

haja vencedor no certame. Vejamos: 

Na primeira alegação traz a afirmação que a empresa não apresentou o Cadastro 

Técnico de Regularidade Federal expedido pelo Ministério do Meio Ambiente – Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ora nobre julgadora, 

o documento está devidamente anexado na Habilitação Jurídica da empresa anexada ao 

sistema no dia 24.02.2021 às 21:02h. Não sendo lógica a alegação da recorrente. 

A segunda alegação da arrematante não carece nem de defesa, uma vez que ela afirma 

que o Cadastro de Inscrição Municipal da empresa está vencido (????), para ser 

sincero, assumimos que não entendemos o que a empresa quis dizer, talvez nem ela 

saiba o que alegou com tal afirmação, parece que a empresa fez confusão com a data 

exposta na Inscrição Municipal, o que não tem relação alguma com o que foi exposto 

por ela. Portanto Sra Pregoeira e Comissão julgadora, TODOS os pedidos feitos pelas 
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Recorrentes não merecem prosperar por falta de fundamentação dos pedidos bem como 

pela exposição da defesa apresentada”. 

 

XIII – DA ANÁLISE DA PREGOEIRA AO RECURSO DA EMPRESA GERATRIX 
CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA 
 
a) No que tange à Habilitação Técnica estabelecida no item 9.7.3.8 do Edital 
 

Preliminarmente, sempre válido destacar que a fase de habilitação do processo licitatório 

destina-se à verificação da capacidade e da idoneidade do licitante em executar o objeto da 

contratação frente à documentação exigida no instrumento convocatório, a qual, em função do 

princípio da legalidade, deve limitar-se à prevista na Lei 8.666/93, salvo exigências de qualificação 

técnica previstas em lei especial. 

Ademais, as exigências a título de habilitação consignadas nos instrumentos convocatórios 

devem se limitar apenas às estritamente necessárias a garantir a adequada execução do objeto, ante 

regra imposta pela Constituição Federal: 

“Art. 37 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/93, a avaliação da capacidade técnica dos licitantes (a 

aptidão para executar objeto similar ao licitado) pode ser dar sob duas perspectivas distintas: 1) a da 

capacidade técnico-operacional (art. 30, inc. II); e, 2) a da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 

1º, inc. I). 

A comprovação da qualificação técnico-operacional consiste na demonstração de aptidão, 

pela empresa proponente, para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, indicação das instalações, do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

E a capacidade técnico-profissional tem por finalidade comprovar se as empresas participantes do 
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certame dispõem, para a execução do contrato, de profissional reconhecido pela entidade de classe 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto similar ao 

licitado, limitado às parcelas de maior relevância e valor significativo expressamente previstas no 

instrumento convocatório. 

Com efeito, a Lei nº. 8.666/93, em seu art. 30, § 1º, inciso I, numa interpretação literal, induz 

à conclusão de que o responsável técnico deve possuir vínculo empregatício com a empresa, já que a 

norma prescreve a necessidade de que tal profissional integre o “quadro permanente” da licitante. 

Não obstante, a exigência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado e 

a empresa licitante deve ser vista com cautela, pois, em que pese a literalidade do inciso I, do §1º do 

art. 30 da Lei de Licitações, não é preciso que os licitantes comprovem possuir em seus quadros 

permanentes tal profissional, bastando a demonstração, na data prevista para a apresentação das 

propostas, de que dispõem desse para a execução do objeto, seja ele empregado, sócio ou 

contratado. 

Com o intuito de aplicar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e permitir 

uma análise objetiva dos documentos de qualificação técnica poderiam ser apresentados pelos 

licitantes o item 9.7.3.8 do Edital definiu o seguinte rol: 

9.7.3.8 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
licitante se sagre vencedor desta licitação. 

 

Portanto, qualquer dos documentos supracitados poderiam ser aceitos para comprovação do 

vínculo. Porém, a empresa GERATRIX CONSTRUÇÕES optou por apresentar o Contrato de 

Prestação de Serviços com o Sr. Alberto Cardoso C. R. Filho (Doc. 142 do PROAD 1751/2021) que 

está datado em 07/02/2019 e possui prazo de 24 meses. Sendo assim, o contrato teria expirado em 

07/02/2021, ou seja, vencido na data da abertura da licitação. 

Considerando que o subitem 9.7.3.9 do edital define que a Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) deverá ser constituída pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 

quadro técnico, os CAT acostados aos autos nos Docs. 138, 139 e 140 não foram aceitos pela 
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unidade técnica, em razão da ausência de documentação para comprovar o vínculo Sr. Alberto 

Cardoso C. R. Filho com a empresa GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 

INSTALACOES LTDA. 

A requerente a alega que a Pregoeira deveria considerar a certidão emitida e reconhecida 

pelo CREA-PE, que apesar de não está no rol de documentos definidos no item 9.7.3.8 do Edital do 

PE 03/2021, seria o documento que melhor comprova, na opinião da requerente, o vínculo entre as 

partes. 

Considerando que a exigência editalícia não ocorreu por critérios subjetivos, mas, pelo 

contrário, por exigência objetiva calcada em interpretação doutrinária e jurisprudencial da norma, 

em observância aos princípios constitucionais, não podendo, assim, ser considerada manifesta 

ilegalidade.  

Ao final não há elementos nos autos que comprovem que a exigência inquinada resultou em 

prejuízo à competitividade dos certames ou à obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. Ao contrário, os documentos constantes dos autos, demonstram que 18 (dezoito) 

empresas participaram efetivamente da licitação, e que o preço da proposta vencedora resultou em 

uma diferença, a menor, de 16,89% em relação ao valor global estimado no edital. 

Portanto, mantenho a decisão de inabilitação da empresa GERATRIX CONSTRUCOES E 

SERVICOS DE INSTALACOES LTDA. 

b) A recorrente afirma que a empresa JP ENGENHARIA EIRELI deixou não apresentou o 

Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, em descumprimento 

aos itens 9.7.1.7 do edital, a saber: 

9.7.1.7 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade 

válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 

correlata. 

9.7.7.1 A apresentação do Certificado de Regularidade será 

dispensada, caso a Comissão logre êxito em obtê-lo mediante consulta 

online ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando- o ao 
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processo. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de 

dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou 

declaração correspondente, sob as penas da lei.   

Porém, ao consultarmos a pasta de documentação de habilitação jurídica acostada pela 

empresa junto com a documentação da proposta no sistema Comprasnet no dia 24/02/2021 o 

referido Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido foi devidamente apresentado conforme os prints abaixo: 
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Diante das informações supramencionadas, mantenho a decisão que habilitou a empresa JP 

ENGENHARIA EIRELI. 

 
XIV – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA MCZ 
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA 
  

A recorrente aponta em sua peça recursal que a decisão desta Pregoeira foi irregular ao 

declarar a inabilitação dela em razão de não ter cumprido com o disposto no subitem 9.7.7.1 do 

Edital. Isto é, a empresa MCZ CONSTRUÇOES não apresentou, junto com a sua documentação de 

habitação até a data da abertura da licitação os seguintes documentos: o Registro no Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

e respectivo Certificado de Regularidade. 

 A empresa inabilitada informa que: “ao tomar conhecimento da decisão que a INABILITOU, 

a recorrente vem impetrar tempestivamente o RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão, sob 

o argumento de que possui desde 05/12/2016, o Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, sob o nº 676178, 

conforme pode ser comprovado através da autenticação eletrônica: z6cn.uhtd.vxk7.6511 e 

Certificado de Regularidade válido que pode ser consultado através da chave de autenticação: 

9XHH3LI2QXMPU7EL. Com efeito, considerando as razões elencadas pela empresa MCZ 
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CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, forçoso é reconhecer que a comissão não agiu 

corretamente em inabilitar a recorrente, tendo em vista que no próprio edital fala que “A 

apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão logre êxito em 

obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial do IBAMA” 

Demais a mais, a requerente considera que “é licito a Comissão fazer diligências para 

cumprimento de providência, por parte dos licitantes, ex VI do art. 43, §3º da lei nº 8.666/93, 

consonante argumenta a empresa recorrente em seu petitório”. 

E por fim, defende o seu entendimento que “no tocante à modalidade pregão, na forma 

eletrônica, estabelece o Decreto Federal nº 5.450/2005, em seu Art 26. §3º:No julgamento da 

habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

As diligências têm por escopo, portanto: a) O esclarecimento de dúvidas; b) Obtenção de 

informações complementares; c) Saneamento de falhas ( vícios e/ou erros). 

Partindo-se da compreensão de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a 

consecução do interesse público aliada à observância dos princípios da isonomia e igualdade de 

tratamento e condições entre os participante, há que se conferir uma interpretação finalística e 

legitimadora ao texto insculpido no Art.43, §3º da lei nº 8.666/93. 

A inclusão posterior de documentos por parte da própria autoridade condutora do certame 

licitatório deverá ser admitida desde que seja necessária para comprovar a existência de fatos 

existentes à época da licitação, concernente, há à proposta de preço ou habilitação dos 

participantes, porém não documentados nos autos”. 

Assim, caso a diligência promovida pela Comissão de Licitação ou pelo Pregoeiro resulte 

na produção de documentos que materialize uma situação já existente ao tempo da sessão, não há 

que se falar em ilegalidade ou irregularidade. (...) As exigências da Proposta de Preço foram 

completamente atendidas pela recorrente. Não houve deficiência no atendimento aos requisitos 

para a apresentação da Proposta de Preço, tanto é verdade que a comissão nada apontou quanto 

aos documentos apresentados. E nada apontou porque todos aqueles que foram apresentados 
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mostraram-se de acordo com os requisitos do edital, não apresentando qualquer irregularidade. 

Além do mais, de acordo com o Edital, a comissão deveria realizar diligencias para analisar a 

documentação com o objetivo de sanar, esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

XV – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
A empresa JP ENGENHARIA EIRELI não apresentou contrarrazões, em virtude de o 

recurso interposto pela empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA. 

 
 XVI – DA ANÁLISE DA PREGOEIRA AO RECURSO DA EMPRESA MCZ 
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA 
 

 Preliminarmente, vale ressaltar que o preâmbulo do Edital do PE 03/2021 foi elaborado de 

acordo com as normas vigentes, a saber: Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos nº 7.746/2012, nº 9.507, 

de 2018 e n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 

8.666/1993 e suas alterações, bem como pelo ATO TRT19ª nº. 206/98, que regulamenta a consulta 

ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, regulamentado pela Instrução 

Normativa nº 03 de 26.04.2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 O requerente fundamentou as razões de seu recurso no Decreto 5.450/2005 que foi revogado 

e substituído pelo Decreto 10.024/2019 em 20/09/2019. 

Vamos expor o conteúdo dos subitens 9.7.1.7 e 9.7.1.7.1 do Edital PE nº 03/2021: 

(...); 

9.7.1.7 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do 

respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 

correlata. 

9.7.1.7.1 A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a 

Comissão logre êxito em obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial do IBAMA, 

imprimindo-o e anexando- o ao processo. Caso o licitante seja dispensado de tal 

registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento 

comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. (Grifos nossos) 
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Essa exigência foi inserida no edital por se tratar da contratação de empresas de engenharia 

para prestação de serviços de manutenção e conservação de imóveis, em cumprimento ao Anexo I 

da Instrução Normativa nº 6 do IBAMA de 2013, haja vista que antes da atualização do Anexo I da 

IN nº 6/2013, constava na lista de serviços de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos ambientais a categoria “OBRAS CIVIS, fazendo menção expressa a  subcategoria 

denominada “ OUTRAS CONSTRUÇÕES”.  

Importante mencionar que o Cadastro Técnico Federal para Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) tem como finalidade o controle e 

monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e 

subprodutos da fauna e flora. 

Passa-se, então, à análise dos fatos ocorridos: 

a) Tomando então por base as disposições previstas no mencionado Decreto n. 10.024/19, 

relativamente à comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação, em sede de Pregão 

(eletrônico), vejamos as seguintes disposições: 

Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 
 (...) II. remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 
documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos 
complementares;  
Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública. (...)  
§2º. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes 
federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas.  
§3º. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no 
edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e 
senha. (...)  
§9º. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados 
pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, 
observado o prazo de que trata o §2º do art. 38.  
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Art. 38. (...) §2º. O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação de que trata o caput.  
Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos 
documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem 
realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que aderirem 
ao Sicaf.§1º. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no Sicaf serão enviados nos termos do disposto no art. 26. 
§2º. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato 
digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, observado o prazo disposto no §2º do art. 38. 
§3º. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova, para fins de habilitação (sem grifos no original). 

 

Infere-se, pois, à luz do disposto no art. 26, caput, do Decreto Federal 10.024/19, que os 

documentos de habilitação deverão ser apresentados, exclusivamente via sistema eletrônico, junto 

à proposta comercial “até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública”, 

motivo pelo qual, se os referidos documentos de habilitação não constarem anexados via sistema 

eletrônico (não tendo sido feita sua verificação via SICAF), o licitante deverá ser inabilitado. 

O próprio requerente afirmou que não anexou o seu Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, mas que esta Pregoeira deveria ter 

feito a busca no sítio eletrônico do IBAMA, ou solicitado a apresentação do Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais e o Certificado de 

Regularidade. 

Porém, o subitem 9.7.1.7.1 do edital só dispensa a apresentação do Certificado de 

Regularidade, caso a Comissão logre êxito em obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial do 

IBAMA, imprimindo-o e anexando- o ao processo. 

Ressalve-se, que mesmo que a comprovação ao atendimento dos requisitos de habilitação 

exigidos em edital, venha a ser procedida por meio da verificação online a documentação 

correspondente deverá estar válida desde o início da sessão de julgamento, e não apenas por 

ocasião de sua verificação por parte do pregoeiro. Isto porque, anteriormente à abertura da sessão 

pública, a partir do momento em que os licitantes declaram, “em campo próprio do sistema, o 

cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
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exigências do edital” (Decreto Federal 10.024/19, art. 26, §4º; Lei 10.520/02, art. 4º, inc. VII), já 

deverão atender a todos os requisitos de habilitação. 

Foi realizada consulta ao sítio eletrônico do IBAMA, no dia 12/03/2021 e foi obtida a 

seguinte informação: “Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa informada NÃO 

possui Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal emitido”, de acordo com o print 

abaixo: 

 

Portanto, não tendo sido apresentado o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, pela requerente, conjuntamente à 

proposta comercial, tendo em mente as disposições do Decreto Federal 10.024/19, notadamente no 

que diz respeito ao momento oportuno para tanto, como também a compreensão devida aos 

chamados documentos complementares, que não viabilizam a inclusão (propriamente dita) de 

documento novo; e, ainda, o disposto no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93 (aplicável subsidiariamente em 

sede de Pregão), a inabilitação da empresa MCZ CONSTRUÇOES foi a medida correta. 

Mantenho a minha decisão que inabilitou a empresa MCZ CONSTRUÇOES E 

INCORPORAÇOES LTDA 

Diante do exposto e considerando que as licitações devem ser realizadas em respeito ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da eficiência, 

economicidade e legalidade que só se deve adjudicar o objeto à licitante que estiver em 

conformidade com as exigências do edital e seus anexos, julgo improcedente os argumentos 

apresentados e decido conhecer todos os recursos interpostos pelas empresas SANTANA 
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CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, IMPRECAR COMERCIO E SERVICOS 

LTDA, DELPHOS ENGENHARIA LTDA, GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 

INSTALACOES LTDA e MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA para, no 

mérito, negar-lhes provimento. 

 À consideração da autoridade competente. 

Encaminhe-se a decisão para análise e deliberação da Exmo. Desembargador Presidente, deste 
Regional 
 
Maceió, 22 de abril de 2021. 
 
 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 
Pregoeira 

Coordenadora de Licitações 
 
 


