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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES. 

 

 

 

 

 

 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 34.662.024/0001-28, sediada à Rua Primeira, s/nº, 

Cobilândia, Vila Velha/ES, email administracao@exatacomercioeservicos.com, 

neste ato representada por seu sócio administrador, MARCOS VENICIO 

SIQUEIRA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 

2073695SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.047.147-40, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 109, I, da Lei 

nº 8.666/93, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em face da r. Decisão que inabilitou a empresa recorrente, no certame 

licitatório em epígrafe. 

 

Requer, outrossim, seja reconsiderada a r. Decisão ou, acaso assim não se 

entenda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no 

art. 109 §2º da Lei 8.666/93, remetendo-o à autoridade competente para 

julgamento. 
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I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

Foi aberto o prazo recursal da r. decisão de 

inabilitação da empresa recorrente no dia 15 de março de 2022, de modo que 

a contagem do prazo se iniciou no primeiro dia útil subsequente, em 16 de 

março de 2022. Desse modo, considerando que o prazo para a interposição do 

recurso é de 05 (cinco) dias úteis, verifica-se que o seu termo final dar-se-á 

em 22 de março de 2022, razão pela qual o presente recurso se afigura 

plenamente tempestivo.  

 

II. SÍNTESE DOS FATOS 

 

A Recorrente participa do certame em epígrafe, 

realizado via Concorrência Pública nº 001/2022, cujo objeto é: 

 

“Contratação de empresa especializada em execução de 

obras de engenharia, para executar serviços de 

drenagem, urbanização e pavimentação de diversas ruas 

do bairro novo horizonte, a serem custeadas com 

recursos oriundos do Convênio nº. 045/2021 que entre 

si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio 

da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano - SEDURB e o Município de 

Ibatiba-ES.” 

 

Na etapa de abertura dos envelopes contendo os 

documentos de habilitação, a empresa Recorrente apresentou toda a 

documentação exigida no Edital, porém foi surpreendida com a seguinte 

decisão da Comissão de Licitação: 

 

“EXATA COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI não atendeu 
ao item 8.4.2, considerado que a mesma não 
atende a legislação contábil, tendo em vista que a 



3  

DR, o BP e a NE não apresentam as colunas 
comparativas e ainda que foi identificado que a 
alteração contratual referente ao capital social 
constante no processo não está demonstrada no 
BP (...) 
 
não atendeu ao item 8.5.1. tendo em vista a 
divergência de endereço entre a Certificado de 
Registro e Regularidade da empresa junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e o Contrato Social atualizado, fato este 
que invalida o referido certificado e ao 8.5.3 
considerando que não foi constatado os itens de 
relevância “Escoramento de cavas e valas, 
inclusive fornecimento e transporte das madeiras 
em vias urbanas” e o “Corpo BSTC (greide) 
diâmetro 0,60 m CA-2, inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em vias urbanas (...) 
 
Sendo assim, foram declaradas INABILITADAS após a 
análise da Contadora e dos Engenheiros do Município 
as empresas (...), EXATA COMÉRCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI (...)”. 

 
Conforme será apresentado de forma articulada, 

razão não assiste à Ilustre Comissão. 

 

 

 

III – DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUANTO AO ITEM 8.4.2 

 
A exigência editalícia no tocante ao item 8.4.2, é a que 

segue: 

 
“8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta”. 

 

Da alegação da Comissão: 

 a mesma não atende a legislação contábil, tendo em vista que a DR, o 

BP e a NE não apresentam as colunas comparativas e ainda que foi 
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identificado que a alteração contratual referente ao capital social 

constante no processo não está demonstrada no BP” 

 

Vê-se que a documentação apresentada pela empresa 

atende a exigência editalícia, na medida em que foi apresentado o Balanço 

Patrimonial e o exercício social que comprovam a boa situação financeira da 

empresa. 

É importante ressaltar que o referido documento foi 

elaborado por profissional habilitado e se encontra registrado e autenticado 

pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES.  

 

O referido documento atende a legislação contábil, 

tendo sido elaborado pelo contador Alex dos Santos Figueiredo – CRC 

020233/O-0. 

É importante ressaltar que qualquer exigencia que 

nao a contida no edital, viola o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, e, por isso, deve ser afastada, sob pena de macular o 

certame, trazendo desgastes que extrapolam a esfera administrativa. 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DEVE APONTAR EM 

QUAL DISPOSITIVO LEGAL E EDITALÍCIO QUE APONTAM A 

ILEGALIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO PELA 

LICITANTE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO. CARECE DE 

MOTIVAÇÃOO ATO DE INABILITAÇÃO, COM BASE EM NÃO 

ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONTÁBIL, SEM APRESENTAR 

EXATAMENTE QUAL A LEGISLAÇAO CONTABIL ESTARIA SENDO 

VIOLADA. 

 

Desta forma, em tendo sido entregue a documentação 

exigida no item 8.4.2 do edital, elaborada sob a égide da lei contábil, inclusive 

já registrada e autenticada pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, 

tem-se que ilegal a inabilitação por tal motivo, eis que se desvirtua da 

exigência editalícia. 
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IV – DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUANTO AO ITEM 8.5.1 

 
A exigência editalícia no tocante ao item 8.5.1, é a que 

segue: 

 
“8.5.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão 
Pessoa Jurídica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
dentro do seu prazo de validade” 
 

 
 Da alegação da Comissão quanto à invalidade do Certificado 

apresentado pela licitante 
 
 

“não atendeu ao item 8.5.1. tendo em vista a 
divergência de endereço entre a Certificado de Registro 
e Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Contrato Social 
atualizado, fato este que invalida o referido 
certificado” 

 
 

Verifica-se que a exigência é afeta à 

apresentação de Registro de Pessoa Jurídica em nome 

da licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo 

CREA-ES. Tal documento foi juntado no envelope de habilitação, sendo 

inoportuno e contrário à previsão editalícia, essa Comissão de Licitação, 

buscar outros meios, que não os previstos nas regras do edital, para afastar 

da participação do certame, empresa que tem aptidão técnica e jurídica para 

cumprir o contrato vindouro. 

 

Ainda, é importante salientar que o pedido de 

alteração do endereço foi feito em momento anterior ao certame, porém em 

razão de limitação no sistema do CREA-ES, já que tal entidade se utiliza do 

sistema dos CORREIOS, não houve a adequação do endereço, ou seja, 

problemas alheios à vontade da licitante. Vejamos os e-mails enviados, na data 

de 28/09/2021, o pedido de atualização dos dados. Veja que a data é anterior 

ao certame: 



6  

 

 

 

Ainda:
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Desta forma, a invalidação de documento entregue, 

com o prazo de validade conferido, na forma do edital, deve ser aceita, sendo 

oportuno destacar que a justificativa acerca da suposta ilegalidade, não 

encontra respaldo nem mesmo na Resolução do CONFEA, senão vejamos.  

 

 DA RESOLUÇÃO 1.121/2019 – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA INVALIDADE DO CRQ – 

EMIMITIDO PELO CREA E APRESENTADA COM 

VALIDADE, DENTRO DO PRAZO 

 
 

A Resolução 1121/2019, que trata do tema, não 

possui qualquer dispositivo que possa tornar inválido o certificado da 

empresa. 

 

Nota-se que em toda a Resolução 1121/2019, a 

atualização do CRQ apenas é tratada no art. 10 da referida resolução, senão 



8  

vejamos: 

 

“Art. 10. O registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando 
ocorrer: 

I - qualquer alteração em seu instrumento constitutivo; 

II - mudança nos dados cadastrais da pessoa jurídica; 

III - alteração de responsável técnico; ou 

IV - alteração no quadro técnico da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A atualização do registro deve ser requerida por representante 
legal da pessoa jurídica”. 

 

 

Veja que não existe na Resolução 1121/2019 do 

CONFEA, qualquer menção à invalidade do CRQ que se encontre, 

porventura, pendente de atualização.  

 

É oportuno, ainda, registrar que é muito precária a 

justificativa da Comissão de Licitação para decidir pela inabilitação da 

Recorrente.  

Impende destacar que o procedimento de licitação é 

FORMAL, deve-se respeitar as formalidades da lei, sendo oportuno registrar 

que a Comissão de Licitação deveria ter diligenciado formalmente aquele 

Conselho, a fim de obter por escrito, com o respaldo legal devido, a informação 

acerca da suposta invalidade do CRQ. 

 

Ainda, carece de respaldo legal a informação de 

invalidade do CRQ na medida que na resolução 1.121/2019, QUE 

TRATA SOBRE O TEMA, NÃO APRESENTA HIPÓTESE 

DE INVALIDADE DO CRQ.  

 

É importante ressaltar que a Resolução 

266/79 do CONFEA tinha a previsão de invalidade da 

certidão, porém foi revogada, SENDO QUE A 1.121/2019 
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DO CONFEA, É A QUE DISPÕE SOBRE AS CERTIDÕES 

E NÃO POSSUI QUALQUER MENÇÃO A INVALIDADE DE 

CERTIDÃO. 

Desta forma, em homenagem ao Princípio da 

Legalidade e ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, deve 

ser revista por essa respeitável comissão a decisão que inabilitou 

indevidamente a empresa recorrente. 

 

 

IV – DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUANTO AO ITEM 8.5.3 

 
A exigência editalícia no tocante ao item 8.5.3, é a que 

segue: 

“8.5.3. Qualificação Técnico-operacional: Apresentar um ou mais atestado 
(s), em nome da empresa fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que o licitante tenha realizado no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior relevância da 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da licitação” 

 

 Da alegação da Comissão 

 

“não foi constatado os itens de relevância 

“Escoramento de cavas e valas, inclusive 

fornecimento e transporte das madeiras em vias 

urbanas” e o “Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 

m CA-2, inclusive escavação, reaterro e transporte 

do tubo em vias urbanas” 

 
Tem-se que não assiste razão à Comissão, senão 

vejamos: 

 

 Ausência de previsão no edital, quanto aos itens de maior relevância para 

a comprovação de capacidade técnico-operacional 

 

Nota-se que o Edital é omisso quanto aos itens de 
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maior relevância para comprovação do atestado técnico-operacional, servindo 

o item 8.5.4.1, apenas para destacar o necessario para comprovação da 

capacidade técnico-profissional. 

 

 Itens semelhantes, de igual ou superior complexidade 

 

Ainda, tem-se que está pacificado, além de ser letra 

da lei, que a para análise da qualificação tecnica não é necessário que os itens 

sejam iguais, mas semelhantes, de igual ou superior complexidade.  

 

O parágrafo terceiro do artigo 30 da Lei de Licitações 

estatui que, para fins de documentação de qualificação técnica: 

"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."  

 

Esse preceito é claro ao registrar que a legislação 

sempre admite a participação na disputa do licitante que apresentar atestados 

de execução de serviços ou obras similares àquele licitado.  

Em caráter excepcional, a doutrina e a jurisprudência 

têm reconhecido ser possível exigir experiência anterior na execução de um 

objeto idêntico àquele licitado, desde que declinadas as razões de ordem 

técnico-científicas.  

Nesse sentido, colaciono o escólio de Marçal Justen 

Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª 

Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, pág. 590):  

(...) não há cabimento em impor exigência de que o 

sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao 

objeto da licitação. Parece evidente que o sujeito que executou obra ou serviço 

idêntico preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser habilitado. 

Mas também se deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto 

licitado pode ser evidenciada por meio da execução de obras ou serviços 

similares, ainda que não idênticos. Em outras palavras, a Administração 
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não pode exigir que o sujeito comprove experiência anterior na execução de 

um objeto exatamente idêntico àquele licitado – a não ser que exista alguma 

justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto".  

 

Ainda sobre o tema, conferir os seguintes julgados do 

Tribunal de Contas da União:  

Em regra, as exigências para demonstração da capacidade 

técnico-operacional devem se limitar à comprovação de 

execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se 

admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de 

experiência em determinado tipo de metodologia executiva, a 

exemplo da comprovação da realização de serviços de dragagem 

mediante sucção e recalque, em detrimento de outros sistemas. 

(ACÓRDÃO 1742/2016 - PLENÁRIO, Relator BRUNO DANTAS, 

Processo 008.621/2016-0, Data da sessão: 06/07/2016)  

 

É possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de 

obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. (ACÓRDÃO 2898/2012 - 

PLENÁRIO, Relator JOSÉ JORGE, Processo 026.382/2012-1, 

Data da sessão: 24/10/2012)  

 

Porém, tem-se que devidamente comprovada a 

capacidade técnico-operacional da empresa, haja vista as CAT’s dos 

profissionais destacados como responsaveis, comprovando ter vínculo com a 

empresa quando da realização dos serviços, conforme abaixo destacado: 

 

CAT 478/2021 
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CAT 1155/2021 

 

 

 

 

CAT 253/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, resta evidente que a empresa 

licitante tem capacidade técnica, tanto operacional quanto profissional 

para atender ao contrato vindouro, que não se trata de algo de natureza 

complexa. Inabilitar a empresa trará danos à concorrência, na medida em 

que  e consequentemente o interesse público, haja vista o afastamento 

de proposta mais vantajosa para a Administração à luz do edital - melhor 

preço. 
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V – DOS PEDIDOS 

 

À luz do exposto, vem à presença de Vossa Senhoria requerer: 

a)  que o presente recurso seja devidamente recebido, nos termos do art. 109, 

I, da Lei 8.666/93, eis que tempestivo; 

b) que seja, aplicado efeito suspensivo ao recurso, visando evitar nulidades 

por procedimentos posteriores realizados ao arrepio da Lei e norma 

editalícia; 

c) que seja declarado nula a decisão que culminou na inabilitação da empresa 

Recorrente;  

d) que seja dado provimento ao recurso, considerando a empresa Recorrente 

habilitada  

e) em última hipótese, que seja baixada, no mínimo, diligência junto à 

Procuradoria Jurídica do Município, CREA-ES, CRC-ES e JUCEES, 

visando analisar a legalidade do ato que inabilita a empresa recorrente, 

ressaltando que inexiste Resolução do CONFEA, que possibilite a 

invalidação da Certidão com data de validade.  

Termos em que,   

Pede e espera deferimento.  

 

Vitória, 22 de março de 2022.  

 

EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO - EIRELI  

CNPJ 34.662.024/0001-28 

Marcos Venicio Siqueira 
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