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Tomada de Preços nº 001/2022/CPL/CABIXI/RO 

Processo Administrativo nº 852/2021/SEMOSP 
 

 

 

 

 

 

ROUTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, pessoa jurídica 

de direito privado já devidamente qualificada no processo relativo à licitação em 

epígrafe, de ora em diante denominada apenas como RECORRENTE, por seu 

PROCURADOR infra-assinado, nos termos da alínea “a” do inciso I do Art. 109 da Lei 

8.666/93 vem, interpor TEMPESTIVAMENTE: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO, face a equivocada 

HABILITAÇÃO na fase documental, da empresa M. F. MARTINS - EPP, em virtude 

dos fatos a seguir demonstrados:  
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1. DOS FATOS 

 

 

A licitação em questão foi regida em conformidade com o 

Edital de Tomada de Preços nº 001/2022/CPL/CABIXI/RO e tem como objetivo a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NA AVENIDA TAPAJÓS, ENTRE A RUA 

CARIJÓS E LINHA 11 NO MUNICÍPIO DE CABIXI-RO com valor estimado pela 

Prefeitura do Município de Cabixi/RO em R$ 502.981,52 (Quinhentos e dois mil, 

novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). 

 O Edital de licitação foi elaborado em conformidade com a 

Lei de Licitações nº 8.666/93, ao qual tanto a Administração como também todos os 

participantes do certame licitatório estão estritamente vinculados e devem seguir 

como base para elaboração da sua pasta de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 

elaboração da PROPOSTA DE PREÇOS, senão vejamos: 

 

 

(...)Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional 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... 

 

 

O processo licitatório teve seu início na data de 23/03/2022 

às 09:00 horas (horário local), sendo recolhidos das empresas participantes os 

mailto:routeconstrucoes@hotmail.com


ROUTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 

CNPJ 05.222.638/0001-90 

 

 

 

Avenida Marechal Rondon nº 444 – Sala: 03 – Bairro: Pioneiros – Pimenta Bueno – Rondônia 

Fone: (69) 3451-8917 – e-mail: routeconstrucoes@hotmail.com  

 

envelopes nº 01 contendo as documentações de habilitação e o envelope nº 02 

contendo as propostas de preços.  

Ao proceder com a abertura dos envelopes contendo as 

documentações de habilitação foram declaradas HABILITADAS as empresas ROUTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI e M. F. MARTINS – EPP, assim, conforme preceitua e Lei 

de Licitações nº 8.666/93 foi aberto o prazo para interposição de recursos na fase de 

HABILITAÇÃO, de 05 (cinco) dias úteis após a lavratura da Ata que ocorreu em 

23/03/2022, encerrando-se no dia 30/03/2022, encontrando-se esta peça recursal, 

dentro do prazo legal previsto na Lei de Licitações nº 8.666/93, visto que para 

contagem do prazo recursal, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

 

2. DO RECURSO 

 

 

Em análise aos documentos de habilitação apresentados 

pela empresa M. F. MARTINS – EPP foi possível verificar que a mesma deixou de 

atender o Edital de Licitação, deixando de cumprir a exigência contida no Item nº 17.5 

alínea “d”, onde a Prefeitura do Município de Cabixi-RO exigia que a comprovação de 

capacidade técnica profissional fosse feita mediante a apresentação de atestado 

devidamente REGISTRADO NO CREA acompanhado de sua respectiva ART e 

Certidão de Acervo Técnico conforme demonstraremos a seguir: 

 
d) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) acompanhado da 

respectiva ART de atestado técnico registrado no CREA em nome da 

licitante emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, onde comprove execução de obras com características 

semelhantes ao objeto da licitação. Os atestados serão aceitos 

somente quando constarem o número e acompanhado da respectiva 

ART que lhe deu origem e que contenham em seu(s) atestado(s) de 

capacidade técnica-operacional.  

 

Assim, de acordo com a exigência trazida no Edital de 

Licitação, os atestados a serem apresentados pelas empresas participantes deveriam 
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ser REGISTRADOS NO CREA, porém, os atestados apresentados pela empresa M. 

F. MARTINS – EPP, como comprovação de capacidade técnica operacional e 

profissional, consiste apenas em atestados simples que NÃO POSSUEM REGISTRO 

NO CREA, conforme pode ser observado na documentação apresentada pela 

empresa licitante. 

O registro dos atestados de capacidade técnica profissional 

passou a ser exigência para habilitação de acordo com a Lei nº 8883/94 que altera o 

texto trazido na Lei de Licitações nº 8666/93 conforme demonstraremos a seguir: 

 

Artigo 30 da Lei de Licitações nº 8666/93: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 

(...) 

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; 

§ 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: 

(...) 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:           
     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (Grifo nosso) 
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Sendo assim, conforme demonstrado, tal exigência de que 

os atestados de capacidade técnica sejam REGISTRADOS NO CREA tem respaldo 

na Lei de Licitação nº 8666/93 que com a alteração sofrida pela Lei n 8883/94 exige o 

registro para a comprovação de capacidade técnica. 

Ainda, cabe ressaltar que a exigência de que o atestado de 

capacidade técnica seja REGISTRADO NO CREA, se da para a comprovação de 

vinculação do documento à respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnica) da obra cuja 

execução esta sendo atestada, ou seja, tal exigência é necessária para a segurança 

da administração em estar contratando uma empresa realmente apta para a execução 

do serviço licitado. 

Ilustraremos a seguir, através de trecho da documentação 

de habilitação apresentada por esta RECORRENTE, como podem ser identificados e 

apresentados os atestados que possuem REGISTRO NO CREA: 

 

Conforme ilustrado, a prova de registro no CREA se da 

mediante o selo disponibilizado no atestado contendo o código de registro, conforme 

apresentamos, ou ainda, conforme demonstraremos a seguir: 
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Assim, como pode ser verificado nos documentos de 

habilitação da empresa M. F. MARTINS – EPP, mais especificadamente nas paginas 

49 a 50, 59 a 62, 65 a 67 e 71 a 72 dos documentos apresentados pela mesma, em 

nenhum dos atestados apresentados contam estes selos, o qual era necessário para  

cumprimento da exigência do Edital Licitação, devidamente respaldada por Lei 

conforme já demonstrado nessa peça recursal. 

Como trata-se de uma exigência tanto do Edital quanto da 

Lei de Licitações nº 8666/93, se faz necessária a reformulação da decisão desta 

comissão em habilitar a empresa M. F. MARTINS – EPP visto que deixou de cumprir 

o Edital de Licitação e a Lei de Licitações nº 8666/93. 
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3. DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, esta RECORRENTE pede e aguarda 

deferimento do que segue: 

 

1- Que a Nobre Comissão de Licitações conheça esta 

peça de RECURSO ADMNISTRATIVO por apresentar-se 

TEMPESTIVA e de acordo com as Legislações vigentes; 

2- Que a Nobre Comissão de Licitações RETIFIQUE 

sua decisão, declarando como INABILITADA a empresa M. 

F. MARTINS – EPP em virtude desta ter DESCUMPRIDO a 

exigência trazida no Edital em seu Item nº 17.5 alínea “d”; 

3- Que caso ainda tenham duvidas sobre o aqui 

apresentado, encaminhem nossa peça recursal ao Setor de 

Engenharia da Prefeitura do Município de Cabixi/RO, para 

que emitam parecer sobre o exposto; 

4- Se assim não entender remeta a autoridade superior 

a presente peça recursal para análise dos termos aqui 

apresentados. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Pimenta Bueno-RO, 29 de março de 2022. 

 

 

 

ROUTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 
Waldir Lenzi Júnior – Procurador 

CPF: 648.811.132-91 

mailto:routeconstrucoes@hotmail.com

		2022-03-29T18:00:46-0400
	WALDIR LENZI JUNIOR:64881113291




