
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
PROCESSO Nº 003188/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE CONSTRUÇAO CIVIL, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO OBRA, PARA OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E PASSEIOS PÚBLICOS, EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO E AVENIDA NOVE DE AGOSTO. 
RECORRENTE: OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. 
RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARÉ. 
 

Trata-se de Recurso interposto pela empresa OBSERV OBRAS E 
SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: nº 
11.953.955/0001-80, com sede na Rua Mario Aguirre, 37 – Jucutuquara – 
Vitória(ES), por meio de seu representante legal, com espeque na Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores, em face de ato administrativo praticado pelo Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, do Município de Jaguaré, que a 
INABILITOU, no certame referenciado acima. 
 

Em tempo, informamos que o Presidente da Comissão de Licitação, do 
Município de Jaguaré, foi designado pelo Prefeito Municipal, com base na Portaria 
no 392/2020, para condução do procedimento licitatório. 
 

O presente julgamento de recurso será analisado considerando os termos 
do recurso impetrado. 
 
DAS PRELIMINARES 

Alega a recorrente que só tomou ciência de sua inabilitação no dia 14 de 
agosto de 2020, por e-mail, enviado pela ATIVA LICITAÇÕES, pois a Comissão 
publicou no site da Prefeitura Municipal de Jaguaré, mesmo assim tendo a 
recorrente 05 dias úteis para interpor recurso Administrativo, prazo final que se 
dará no dia 21 de agosto de 2020, portanto dentro do prazo recursal, razão pela 
qual o presente recurso se afigura plenamente tempestivo. Que a publicação 
apenas no site da Prefeitura vai na contra mão do que diz a Lei nº 8.666/93, uma 
vez que, a lei diz o seguinte:  

 
A lei 8.666 prevê que as licitações devem ser publicas em diários oficiais e 

jornais e não em portais, segue o texto da lei: 
Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por uma vez:  
[....] 

 



Diante do que diz a lei, está claro que esta Comissão a infringiu e nos 
causa estranhesa tal procedimento e portanto torna nosso recurso totalmente 
tempestivo 
 
DOS FATOS 

A recorrente interpõe o presente recurso em decorrência de haver esta 
respeitável comissão, julgar erroneamente INABILITADA a signatária do certame 
supra especificado. 
 

No tocante a inabilitação da RECORRENTE, adotou como fundamento para 
tal decisão, o fato da RECORRENTE, segundo esta respeitável comissão, não ter 
apresentado o Registro ou inscrição do responsável técnico no CREA, 
descumprindo o item 5.1.3, letra c1 do edital em questão. 
 

Todavia, tal decisão foi equivocada e necessita de reforma. 
 
DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Após apresentar os fundamentos desta comissão, argumentaremos os 
motivos pelos quais chegamos a conclusão que a decisão pela desclassificação 
referente a esta RECORRENTE deve se retificada, pois está equivocada, uma vez 
que a CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA DO CREA/ES – CRQ do responsável 
Técnico Engº Marcelo Nunes Thomazi, que comprova seu registro e regularidade 
junto ao órgão, foi colocada no envelope de habilitação juntamente com a 
CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA – CRQ, uma vez que, as 
mesmas são salvas no mesmo arquivo, juntamente para não corrermos o risco de 
deixar de apresentar uma ou outra, e pelo que diz a Comissão, só ficou faltando a 
do Profissional, não sendo possível tal equívoco, pelos motivos acima 
apresentados. 
 

Também tem certeza da inclusão da CRQ do Profissional, pois já sabíamos 
que não compareceríamos na hora da abertura dos envelopes, tivemos o cuidado 
de relacionar no ofício de protocolo tais documentos do envelope de habilitação e 
também fotografar os documentos que compunham os envelopes de 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS e a certidão está presente juntamente 
com o da Pessoa Jurídica. 
 

Mesmo tendo a certeza da inclusão do CRQ do profissional, somente a 
apresentação do CRQ da empresa já demonstra sua capacidade de execução e 
nela tem o nome do profissional detentor dos atestados apresentados para a 
execução da obra. 
 

Que na decisão da Comissão Permanente de Licitação, não foi observado o 
uso dos princípios básicos da razoabilidade e proporcionalidade, visando o 
interesse público, além do princípio de vinculação, da objetividade e desobediência 
à Resoluções do CONFEA, eivando assim o processo licitatório de insegurança 
jurídica e trazendo prejuízo a licitante como MICRO EMPRESA de continuar no 



certame, sendo tais motivos completamente equivocados e sem expressar 
gravidade para que a recorrente permaneça na referente tomada de preços. 
 
DOS PEDIDOS 

Diante dos fatos expostos, requer-se a essa respeitável Comissão 
Permanente de Licitação que se digne de rever e reformar a decisão exarada, 
mais precisamente que julgou inabilitada a empresa OBSERV OBRAS E 
SERVIÇOS EIRELI, visto que a RETIFICAÇÃO proposta pela RECORRENTE é 
imprescindível para a validade do presente procedimento público concorrencial, 
vez que, conforme fartamente demonstrado, a RECORRENTE cumpriu dita 
licitante absolutamente todas as exigências objetivas reguladas no referido 
instrumento convocatório, tendo apresentado farta documentação que comprovem 
sua capacidade para execução da obra em questão, além de se tratar de micro 
empresa e sua proposta ter sido a mais vantajosa para a municipalidade, mesmo 
tendo certeza da inclusão da CRQ do Engenheiro da relação de documentos de 
habilitação. 
 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão 
Permanente de Licitação, reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada 
disso não ocorrer, que se cumpra o disposto no §3º do Art. 48, da Lei 8.666, ou, 
faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade 
com o §4º, do Art. 109, da Lei nº 666/93, observando-se ainda o disposto n §3º do 
mesmo artigo. 
 
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 

Acerca das fundamentações da Recorrente, temos que, a Constituição 
Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu art. 37, XXI 
(BRASIL, 1988), que somente poderão ser exigidas qualificações técnica e 
econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Por essa razão, toda e 
qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além 
de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao 
princípio da legalidade. Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos 
desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à 
competitividade. 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  
[....] 
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. (Grifo nosso)” 

 
Em nível infraconstitucional, o legislador estabeleceu a licitação como o 

procedimento destinado a garantir a observância dentre tantos, do princípio 
constitucional da isonomia. 

 
A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem atos 
tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se 
depreende da leitura de seu art. 3º (BRASIL, 1993): 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 
outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 
que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, 
mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (…) 
(Grifo nosso)”. 

 
A qualificação técnico-profissional está regida principalmente pelo inciso I 

do §1º do Art. 30 da Lei de Licitações. Nele está contida a vedação à exigência de 
quantitativos mínimos ou prazos máximos para caracterizar a experiência anterior 
do profissional. Reitere-se que essa limitação se refere apenas ao profissional e 
não à empresa. 



Caso o serviço a ser prestado demande obrigatoriamente o registro dos 
profissionais nos respectivos órgãos de classe, essa exigência deve constar do 
edital. Saliente-se que deve haver lei que expressamente condicione o exercício 
de determinada profissão ao registro em entidade profissional, pois, caso contrário, 
deve prevalecer a liberdade de profissão, prevista no art. 5º, XIII da CF (BRASIL, 
1988). 

O Art. 30 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) estabelece um rol taxativo 
referente à documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação 
técnica. Desse modo, não pode a Administração criar hipóteses nele não previstas, 
sob pena de incidir na vedação legal do art. 3º da lei em comento, conforme 
ensinamentos de Ronny Charles (TORRES, 2010, p. 179). O dispositivo legal 
determina que: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste 
artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, 
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente certificados pela 
entidade profissional competente, limitadas as exigências a: 
a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação 
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
da licitação, profissional de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos; 
b) (VETADO). 
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor 
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 



prévia e objetivamente definidas no instrumento 
convocatório. 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da 
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia. 
§ 7º (VETADO). 
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, 
de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir 
dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, 
para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à 
análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 
critérios objetivos. 
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 
aquela que envolva alta especialização, como fator de 
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 
prestação de serviços públicos essenciais. 

 
Deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação técnica não 

sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro 
não é o posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 2009b): 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam 
amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição 
indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas 
pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter 
técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser 
desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter 
competitivo do certame, devendo tão somente constituir 
garantia mínima suficiente de que o futuro contratado 
detém capacidade de cumprir com as obrigações 



contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre 
devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 
demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade 
e pertinência em relação ao objeto licitado. (Grifo nosso)” 

 
O edital é o regramento interno do procedimento licitatório, e, por isto, faz 

lei entre o Poder Público e a parte licitante. A vinculação ao edital é princípio 
basilar de toda licitação. É através do edital que a Administração Pública fixa os 
requisitos para participação no certame, define o objeto e as condições básicas do 
contrato. 
 

Nesta esteira, não é dado à Administração, como ou sem concordância dos 
licitantes, deixar de observar rigorosamente o estabelecido na Lei e no instrumento 
convocatório do certame, inclusive no que concerne ao rito procedimental, às fases 
em que se desenvolve e o caráter delas, e sem que lhe assita qualquer margem de 
liberdade para tomar decisões pautadas por critérios de conveniência e 
oportunidade. 
 
NO MÉRITO 

Acreditamos que a recorrente tem larga experiência para a execução objeto 
do Tomada de Preços nº 000001/2020. 
 

Faz-se necessário frisar que nossos editais são pautados sob a legalidade 
e na busca do aperfeiçoamento e aprimoramento da contratação e/ou aquisição de 
serviços e produtos de primeira qualidade. 
 

A alegação da recorrente de que a Administração não publicou sua 
INABILITAÇÃO de acordo com o disposto na Lei 8666/93, não deve prosperar, até 
porque a capa do Edital convocatório traz transcrito: 

Observações importantes  
[....] 
2 - O Edital e toda a documentação técnica, tais como, 
planilhas e detalhamentos e outros anexos estão disponíveis 
para download no endereço eletrônico 
www.jaguare.es.gov.br, selecionando as opções licitações > 
modalidade > órgão, ficando as empresas interessadas 
obrigadas a acompanhar as publicações referentes à 
licitação no endereço eletrônico acima, tendo em vista a 
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

 
Já a Lei 8666/93 prevê que:  

Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e 
dos leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por uma vez:  



[....] 
 

Fato concreto é que a RECORRENTE descumpriu o disposto no Item 5.1.3, 
letra "c1", deixando de apresentar o Registro ou Inscrição do responsável técnico 
indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 
 

A recorrente apresentou nova Certidão de Registro e Quitação emitida pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), juntamente 
com o recurso apresentado, entretanto, a inclusão de nova documentação é 
vedada pelo Art. 43, §3º, da Lei de Licitações nos seguintes termos: 

“§3º È facultada à comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
intrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta.” 

 
A recorrente incorre em um equívoco quando afirma que a apresentação do 

CRQ da empresa já demonstra sua capacidade de execução e nela tem o nome 
do profissional detentor dos atestados apresentados para a execução da obra. 

Cito o item 5.1.3. do edital: 
a) Nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93, exige-se 
como requisitos de Ordem Técnica para a participação 
dos licitantes no certame:  
b) Capacidade técnico-operacional:  
b1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da 
região da sede da empresa (Art. 30, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93).  
b1) Em se tratando de empresa não registrada no 
CREA/CAU do Estado do Estado do Espírito Santo, 
deverá apresentar o registro do CREA do estado de 
origem, ficando a licitante vencedora obrigada a 
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da 
assinatura do contrato. c) Capacidade técnico-
profissional:  
c1) Registro ou Inscrição do responsável técnico 
indicado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa.  
[....] 

 
Verifica-se que o recurso em comento se baliza no entendimento de que 

somente a apresentação do CRQ da empresa já demonstra sua capacidade de 



execução e nela tem o nome do profissional detentor dos atestados apresentados 
para a execução da obra. 

 
Examinando cada ponto recorrido do recurso, confrontado com os itens 

referenciados do Edital, concluímos ser totalmente infundadas as alegações da 
recorrente. 
 
DA DECISÃO  

Isto posto, sem nada mais evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo 
interposto, mesmo INTEMPESTIVO, conforme comprovam os documentos 
acostados ao processo licitatório referente a TOMADA DE PREÇOS nº 
000001/2020, e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de 
INABILITAÇÃO da empresa OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. 
 
 
 
Jaguaré(ES), 21 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
DIOGO ALTOÉ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
Encaminha-se à Autoridade Superior, par cumprimento do disposto no §3º, Art. 
109, da Lei nº 8666/93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
PROCESSO Nº 003188/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE CONSTRUÇAO CIVIL, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO OBRA, PARA OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E PASSEIOS PÚBLICOS, EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO E AVENIDA NOVE DE AGOSTO. 
RECORRENTE: OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. 
RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARÉ. 
 
 
RATIFICO O JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 
PELA OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. 
 
 

ROGERIO FEITANI, Prefeito do Município de Jaguaré, no uso de suas 
atribuições legais, em observância aos procedimentos estabelecidos no Art. 109, 
da Lei Federal nº 8.666/93, delibera por considerar o Julgamento do Recurso 
Administrativo, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020, interposto 
pela empresa OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ: nº 11.953.955/0001-80, com sede na Rua Mario Aguirre, 
37 – Jucutuquara – Vitória(ES), concluído em 05 de agosto de 2020, conforme ata 
própria, e resolve INDEFERIR o presente Recurso Administrativo interposto, e 
decide RATIFICAR o julgamento realizado pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, juntamente com seus membros.  

 
 
 
 

Jaguaré(ES), 24 de agosto de 2020 
 
 

 
 

 
ROGERIO FEITANI 
Prefeito 


