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Folhas _________ 

Visto __________ 

DA: C.P.L. (Comissão Permanente de Licitação) 

 

PARA: GABINETE 

 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 

nº 053/2019, no exercício da competência que lhes confere o parágrafo 4° do Artigo 109 

da Lei nº 8.666/93, tempestivamente julga e responde o Recurso e Defesa interpostos 

pelas licitantes: Hermes Engenharia LTDA – ME, PAS – Projeto, Assessoria e Sistema 

Eireli e Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME. Nos autos dos processos recursais nº 

2005 e 2009/2019, referente ao Processo Licitatório sob n° 028/2019, licitação na 

modalidade Tomada de Preços sob n° 005/2019, com as seguintes razões de fatos e de 

direito. 

 

1. DO RECURSO DA EMPRESA HERMES ENGENHARIA LTDA – ME: 

 

A empresa Hermes Engenharia Ltda – ME, interpõe recurso 

alegando que a sua desclassificação no certame, tenha ocorrido de forma errônea uma 

vez que, a empresa apresentou o registro de Certidão de Registro e Quitação da Pessoa 

Jurídica, não somente de um conselho como solicitado no item 5.1 do edital que rege tal 

certame, mas sim de dois concelhos competentes, ambas em validade. 

 

Alega ainda que quanto ao fato do endereço da Certidão de 

Registro e Quitação da Pessoa Jurídica emitida pelo CREA estar desatualizado não 

possui fundamento suficiente para a INABILITAÇÂO da empresa deste certame, visto 

que o Conselho abrange todo o estado e a empresa encontra-se em dia com suas 

obrigações perante ao conselho, visto que foi emitida a Certidão de Registro e Quitação 

da Pessoa Jurídica. Afirmando que carece de fundamento a inabilitação da Empresa 

Hermes Engenharia LTDA – ME por este motivo, porque esta empresa demonstrou não 

um, mais DUAS Certidões de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, uma junto ao 

CREA e outra junto ao CAU, por este motivo a decisão de inabilitar a empresa 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

resultaria em excesso de exigência, tão repudiado pela doutrina e jurisprudência. Afinal, 

o que precisava ser demonstrado o foi, satisfatoriamente. 

 

Por fim requer: 

 

Por fim nobre Comissão, assim que se REQUER a esse 

responsável colegiado que se digne de rever e reformar a decisão, mais precisamente 

que julgou como inabilitada no presente certame a empresas Hermes Engenharia Ltda – 

ME, da mesma e imprescindível, vez que, conforme fartamente demonstrado, cumpriu 

dita licitante absolutamente todas as exigências reguladas no referido instrumento 

convocatório. 

 

Nestes termos, Pedimos o Recebimento e Deferimento do 

Presente Recurso. 

 

2. DO RECURSO DA EMPRESA PAS – PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA 

EIRELI: 

 

A empresa PAS – Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, interpõe 

recurso alegando que a habilitação da empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli – 

ME, tenha ocorrido de forma errônea, pois, a mesma apresentou dentre os documentos 

da mesma os acervos e ART, do Sr. Engenheiro Sanitarista e Ambiental Maurício 

Tobias Lindegger, devendo ser considerada inabilitada nos termos do item 5.3, por 

descumprimento das exigências editalícias. 

 

Rebate também a documentação apresentada pela empresa 

Hermes Engenharia Ltda – ME, apresentando as seguintes argumentações: 

 

Consta no AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

exarado por V. S.ª que a empresa Hermes Engenharia foi declarada inabilitada por haver 

divergência na Certidão do CREA/RO em relação à última alteração contratual por ela 

apresentada. De fato, referida justificativa é verdade. 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

 

A Primeira Alteração de Contrato Social da empresa, datada de 

12.12.2016, dispõe na 1ª CLÁUSULA que esta passou a ser sediada na Avenida Carlos 

Doneje, n. 19, Quadra 16, Loja A, bairro BNH I, no município de Pimenta Bueno/RO. 

 

Ocorre que citado endereço diverge não só da Certidão do 

CREA/RO como fora constatado por esta r. comissão, mas também é diferente daqueles 

constantes do Certificado de Regularidade do FGTS e do Contrato de Serviços 

Técnicos. 

 

Tanto a Certidão do CREA/RO acima referida, quanto o 

Certificado de Regularidade do FGTS da Hermes Engenharia, emitido em 24.04.2019, 

apresentam como endereço a Rua Raimundo Merces n. 4604, bairro Agenor de 

Carvalho, no município de Porto Velho/RO. 

 

Ou seja, o logradouro apresentado não é sequer do mesmo 

município que a Alteração Contratual estipula como atual sede da empresa (Pimenta 

Bueno/RO). 

 

Não menos, o Contrato Particular de Serviços apresentado a 

título de contrato de prestação de serviços informa em seu preâmbulo que o endereço da 

Hermes Engenharia é na “Avenida Carlos Dornege[sic], nº 950, Bairro BNH I, na 

cidade de Pimenta Bueno”, dispondo número diverso daquele que está estipulado na 

alteração contratual. 

 

Por fim requer: 

 

Em face das razões expostas, a recorrente PAS – Projeto, 

Assessoria e Sistema Eireli requer deste digníssimo Pregoeiro que: 

 

a) mantenha o entendimento quanto a INABILITAÇÃO da 

empresa Hermes Engenharia Ltda – ME para participar do presente certame 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

licitatório, caso esta venha a recorrer contra a decisão de V. S.ª; 

 

b) reconsidere sua decisão e julguei INABILITADA a 

empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME para o certame em apreço, por não 

ter atendido as exigências estabelecidas pelo Edital. 

 

i.Caso não seja esse o entendimento de V. S.ª, requer seja 

diligenciado junto à Prefeitura de Governador Jorge Teixeira/RO, nos termos do artigo 

43, §3º da Lei n. 8.666/93, a fim de atestar a idoneidade da empresa, considerando que a 

mesma prestou serviços naquela municipalidade, no período de janeiro à dezembro de 

2018. 

 

Observando o princípio da eventualidade, acaso não reconsidere 

sua decisão, requer o encaminhamento do presente recurso à autoridade superior, nos 

termos do §4º do artigo 109 da Lei n. 8.666/93, pelo qual requer a recorrente o 

provimento do presente Recurso Administrativo para modificar a r. decisão proferida e 

Inabilitar a Licitante Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME à Tomada de Preços n. 

005/2019 por não satisfazer todos os requisitos previstos quando da apresentação de sua 

documentação, julgando procedentes as razões ora apresentadas conforme os 

fundamentos acima delineados. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

3. DA DEFESA DA EMPRESA CAVALI PROJETOS E CONSULTORIA 

EIRELI – ME: 

 

A empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME, apresenta 

defesa do presente recurso com a finalidade de anular o pedido da empresa PAS – 

Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, afirmando que referente a Certidão de Acervo 

Técnico – CAT e as ART’s, podem ser verificadas por meio de diligências junto ao 

CREA-RO, inclusive por meio de seu portal eletrônico. E registra que no curso da 

tramitação de um procedimento licitatório, no qual visa atender ao interesse público, 
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sendo esta a razão maior de sua existência, as questões que poderem ser objeto de 

diligência, assim deverá seguir, pois estamos diante de vícios sanáveis, podendo ser 

resolvidos por meio de diligência, não permitindo assim, que o processo administrativo 

seja um fim em si mesmo 

 

Alega ainda, que o princípio do formalismo moderado, dispensa 

uma formalidade excessiva nos processos administrativos, especialmente em relação aos 

atos dos particulares, para que os mesmos não venham a ser rejeitados por motivos que 

não prejudicariam a essência do processo, ou seja, "bastam as formalidades estritamente 

necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental. Assim, diante 

do caso concreto, ou seja, diante de ausência de documentos/informações que podem 

facilmente serem adquiridas por meio de diligências, a decisão que afastar licitante com 

potencial chance de se revelar como a proposta mais vantajosa à administração, 

configurar-se-á formalismo exagerado, e não observância do interesse público, 

celeridade e eficiência processual e principalmente, o processo licitatório será visto 

como o fim em si mesmo, afastando completamente a finalidade da qual gerou sua 

instrução. 

 

Por fim Requer: 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente, em face de todo o exposto, por 

razões de eficiência econômica, celeridade no processo de licitação, prevalência do 

interesse público e pelo princípio jurisprudencial do "formalismo moderado", requer 

diligência junto ao CREA-RO, bem como requer: 

 

a) Receber com o devido provimento a presente petição de 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO; 

 

b) Manter a decisão de habilitação da empresa Cavali Projetos 

e Consultoria Eireli, para prosseguimento no presente certame licitatório; 

 

c) Proferir indeferimento ao Recurso impetrado pela Pas Projeto 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

Assessoria e Sistema Eireli contra a empresa licitante Cavali Projetos e Consultoria 

Eireli. 

 

d) Caso, ao final, delibere pela inabilitação da Cavali Projetos e 

Consultoria Eireli, requer o envio da presente petição de contrarrazões à autoridade 

superior, nos termos do parágrafo 4 do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

4. JULGAMENTO 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA HERMES 

ENGENHARIA LTDA – ME: 

 

Concernente a argumentação da impetrante sobre a sua 

inabilitação no certame ter ocorrido de forma errônea, pela apresentação de sua Certidão 

de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Rondônia – CREA, divergente da última alteração contratual, não assiste 

razão tendo em vista que era obrigatório a apresentação da Certidão de Registro e 

Quitação da Pessoa Jurídica, junto aos dois Conselhos competentes, em validade, ou 

seja, CREA-RO e CAU-RO, tendo em vista a existência de profissionais vinculados aos 

dois conselhos, há a necessidade também que a empresa tenha registro atualizados nos 

dois conselhos. 

 

Ressalta-se ainda que a certidão do CREA-RO, traz estampado 

na mesma os seguintes dizeres: 

 

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se 

registrada neste Conselho, para atividade técnicas limitadas à 

competência legal de seu(s) responsável(is) técnico(s), nos 

termos da Lei n.º 5194/66. Certificamos ainda, face ao 

estabelecido no artigo 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

jurídica mencionada, bem como o(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s) não se encontram em débito com o CREA-RO. 

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o 

direito de executar quaisquer serviço(s) técnico(s) sem a 

participação real, efetiva do(s) responsável(is) técnico(s) abaixo 

citado e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data 

de expedição e bem como se constatadas irregularidades 

supervenientes. CONFORME RESOLUÇÃO 1066/79. 

“grifei e negritei”. 

 

  Destarte, em conformidade com o estabelecido na própria 

certidão está perderá a sua validade perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se 

constatadas irregularidades supervenientes, como se observa da documentação 

apresentada pela empresa Hermes Engenharia Ltda – ME, apresenta várias divergências 

de endereço da empresa o que por sua vez não fora regularizado perante o CREA – RO, 

tornando a sua certidão “NULA” e sem validade legal. 

 

Salientamos ainda que o presente registro nos conselhos 

competentes é “sine qua non”, à realização do objeto deste certame, obedecendo todos 

os padrões de aceitabilidade, bem como o princípio da razoabilidade. 

 

O principio da eficiência e da contratação mais vantajosa obriga 

o agente público, durante a elaboração do Edital, realizar escolhas condizentes com o 

interesse público e que venham afastar do certame aquelas empresas que não possuam a 

idoneidade, a experiência e a qualificação necessárias para a execução do objeto 

pretendido. Este procedimento não viola o princípio da isonomia. Não há de se negar 

que todos os editais possuem exigências que constituem limitações. Entretanto, o que irá 

determinar se essas limitações são ou não ilegais por descumprir o parágrafo primeiro 

do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 ou, se, em última análise, são ou não inconstitucionais 

por descumprir o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Brasileira, é a razoabilidade 
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das exigências, isto é, suas pertinências e relevâncias para a execução do objeto licitado. 

 

A administração pública deve sempre primar as suas decisões 

em prol do erário público, ou seja, sempre buscando aquilo que é de melhor para o 

interesse da sociedade, tendo sempre em vista a proposta mais vantajosa para a 

administração, que na maioria dos casos não significa ser o menor preço e sim aquela 

que realmente tenha condições de atender as necessidades da administração, como no 

caso em questão, que não devemos buscar unicamente o menor preço e sim a aquela que 

cumpra com os requisitos mínimos de habilitação e por conseguinte garanta que tal 

execução obedecerá o preconizado no ato convocatório, e tal exigência está vinculada à 

apresentação da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, nos devidos 

conselho de classe no qual a mesma poderá exercer as suas atividades, sendo assim a 

decisão de inabilitação da empresa que descumpriu o ato convocatório deve ser 

mantida. 

 

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA PAS, PROJETO 

ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA: 

 

A empresa Pas, Projeto Assessoria e Sistemas LTDA, 

fundamentou o seu recurso no edital de licitação e contestou de forma clara e objetiva, 

com argumentos plausíveis e extremamente fundamentado, tanto a documentação 

apresentada pela empresa Hermes Engenharia Ltda – ME e da empresa Cavali Projetos 

e Consultoria Eireli, solicitando a permanência da inabilitação da empresa Hermes 

Engenharia Ltda – ME e também a declaração de inabilitação da empresa Cavali 

Projetos e Consultoria Eireli. 

 

Ressalta-se que a peça recursal da impetrante, encontra-se 

respaldada, pois a única empresa que está em conformidade com o edital de licitação, 

objeto deste certame é a empresa Pas, Projeto Assessoria e Sistemas LTDA, devendo ter 

o seu recurso acatado em sua totalidade por esta municipalidade. 

 

4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA CAVALI 
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PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI: 

 

Concernente a argumentação da impetrante sobre que a Certidão 

de Acervo Técnico – CAT e as ART’s, podem ser verificadas por meio de diligências 

junto ao CREA-RO, inclusive por meio de seu portal eletrônico e que diante da ausência 

de documentos/informações que podem facilmente serem adquiridas por meio de 

diligências, a decisão que afastar licitante com potencial chance de se revelar como a 

proposta mais vantajosa à administração, configurar-se-á formalismo exagerado, e não 

observância do interesse público, celeridade e eficiência processual e principalmente, o 

processo licitatório será visto como o fim em si mesmo, afastando completamente a 

finalidade da qual gerou sua instrução, a mesma não encontra fundamentação legal, não 

devendo prosperar em sua defesa. 

 

Ressalta-se que a impetrante, deixou de apresentar em tempo 

oportuno a Certidão de Acervo Técnico – CAT e as ART’s, descumprindo assim o 

solicitado no edital de licitação, e que só fora observado posteriormente a fase do 

julgamento de habitação e então questionado através de recursos administrativos, 

devendo a empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli, ser inabilitada neste momento. 

 

Ademais cumpre salientar que não há a possibilidade da entrega 

posterior da Certidão de Acervo Técnico – CAT e as ART’s, pois o § 3º, do art. 43, da 

lei nº 8.666/93, deixa patente a impossibilidade de ser incluído documento 

posteriormente à fase apropriada, ou seja, junto aos documentos de habilitação, e a 

conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de forma extemporânea 

viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório 

(art. 3º, da Lei nº 8.666/93), sendo assim a empresa será inabilitada neste momento por 

descumprimento do ato convocatório. 

 

4.4. DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

Em obediência ao caput do art. 41, da Lei nº 8.666/93, “in 

verbis”. 
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Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

É de salutar que o edital em epígrafe possui a exigência clara 

dos documentos a serem apresentados como requisitos de habilitação, documentos estes 

que estão no item 05 do mesmo, os quais devem ser rigorosamente atendidos por todos 

os licitantes, em obediência especial ao princípio da igualdade entre os participantes, 

esculpidos no caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e no art. 37, XXI da Carta Mágma de 

1988, bem nos demais princípios colacionados nos artigos retromencionados e no caput 

do art. 37 da Carta Mágma de 1988. 

 

Ante o exposto e visando o erário público que deve primar em 

todos os atos praticados pelos administradores públicos, optamos por negar o recurso 

administrativo impetrado pela empresa Hermes Engenharia LTDA – ME, e acatar o 

recurso da empresa PAS – Projeto, Assessoria e Sistema Eireli e negar a defesa da 

empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME, declarando neste momento como 

única licitante habilitada no certame a empresa PAS – Projeto, Assessoria e Sistema 

Eireli, ficando desde já marcada a data de abertura da proposta para o dia 28 de Maio de 

2019, às 10:00 horas no horário de Rondônia. 

 

 

Cerejeiras, 22/05/2019. 

 

   

Leidemar Coelho Ribeiro                                                 Eliandro Victor Zancanaro 

Presidente da Com. Perm. de Licitação                           Membro da CPL 

                                                                 

 

 

Rodrigo Madrona de Souza 

Membro da CPL 

 

 


