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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE HABILITAÇÃO - EDITAL CP 001/2018 

 

Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 13.610/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio 

e canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de 

arvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico.  

 

I. RELATÓRIO 

  Trata-se de recurso interposto pela empresa GUERRA AMBIENTAL 

EIRELI ME, face a sua inabilitação, em decisão publicada em 

10/09/2018 na imprensa oficial, pela Comissão Permanente de 

Licitação – CPL e constante nos autos do processo 5.665/2018, 

inerente ao edital CP 001/2018. 

  Em síntese, a recorrente alega que apesar de ter efetuado a 

“Alteração Contratual nº 02 – Consolidada” com informações 

conflitantes com aquelas contidas na Certidão de Registro e 

Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA-ES, não seria este 

motivo suficiente para sua inabilitação. 

    É o relatório. 

II. FUNDAMENTOS 

 Primordial destacar inicialmente, às finalidades precípuas 

da licitação, para na sequencia adentrarmos no mérito da questão. 

Nos termos do art. 3º da Lei Federal 8.666/93,  
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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.(grifo nosso) 

 Vejamos o que nos diz o texto em destaque “...será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios da 

legalidade...”. Ora, temos aqui o princípio da legalidade que 

torneou a decisão da comissão, considerando que através da lei é 

possível criar deveres, restringindo à administração pública 

aquilo que é permitido por lei, não podendo esta, atuar de forma 

diversa. 

A partir deste entendimento é possível compreender o caminho 

seguido para chegar a inabilitação da recorrente. Mais uma vez 

invocando a Lei Geral de Licitações o art. 30, inciso primeiro 

traz a seguinte redação  

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

  Foi exatamente este o documento requerido na alínea “a”, item 

10.1.5.1 do Edital de Concorrência Pública nº 001/2018: “a) 

Registro e Regularidade da empresa (Pessoa Jurídica) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da sede da 

empresa, válido na data da habilitação(grifo nosso)”, observado 

que o mesmo deveria estar válido no dia da entrega dos envelopes 

de habilitação. 

  Prosseguindo na análise, a Lei 5.194/1966 fixa em seu 

artigo 59 os procedimentos para o registro de firmas e 

entidades, para que assim, seja possível cumprir o estabelecido 

no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/93 
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Art. 59. As firmas, sociedades, associações, 

companhias, cooperativas e empresas em geral, que se 

organizem para executar obras ou serviços relacionados 

na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar 

suas atividades depois de promoverem o competente 

registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 

profissionais do seu quadro técnico. 

(...) 

§ 2º As entidades estatais, paraestatais, autárquicas 

e de economia mista que tenham atividade na engenharia, 

na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos 

trabalhos de profissionais dessas categorias, são 

obrigadas, sem quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos 

Regionais todos os elementos necessários à verificação 

e fiscalização da presente lei. 

§ 3º O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, 

os requisitos que as firmas ou demais organizações 

previstas neste artigo deverão preencher para o seu 

registro. (grifo nosso) 

 Temos então que as empresas que desejam executar obras e 

serviços de engenharia prescindem de Registro nos Conselhos 

Regionais, oportunidade em que, sabidamente, a lei instituiu ainda 

que o Conselho Federal estabelecerá por meio de resolução os 

requisitos para se obter o registro de forma regular. Prosseguindo 

no entendimento perseguido, passemos à análise da Resolução nº 

266, de 15 de dezembro de 1979, editado pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que trata de forma expressa 

no tocante a expedição das certidões comprobatórias da situação 

do registro da pessoa jurídica, oportunidade em que é possível 

observar  

Art. 2º - Das certidões de registro expedidas pelos 

Conselhos Regionais deverão constar:  

I - número da certidão e do respectivo processo;  

II - razão social, endereço, objetivo e capital social 

da pessoa jurídica, bem como o número e a data do seu 

registro no Conselho Regional;  
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III - nome, título, atribuição, número e data da 

expedição ou "visto" da Carteira Profissional do ou 

dos responsáveis técnicos da pessoa jurídica;  

IV - validade relativa ao exercício e jurisdição.  

§ 1º - Das certidões a que se refere este artigo deverão 

figurar as declarações de que:  

(...)  

c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais 

perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação 

posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e 

desde que não representem a situação correta ou 

atualizada do registro. (grifo nosso) 

No caso em apreço, a recorrente realizou a “Alteração 

Contratual nº 02 – Consolidada” em 02/08/2016, onde, entre outras 

coisas, realizou alteração nas atividades econômicas da empresa, 

acrescentando “suporte técnico, manutenção e outros serviços em 

tecnologia da informação; fabricação de estruturas metálicas; 

consultoria em tecnologia da informação; fabricação de obras de 

caldeiraria pesada; atividade de monitoramento de sistema de 

segurança eletrônico instalação e manutenção elétrica”, além de 

promover alteração no seu Capital Social, totalizando 

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), quando a Certidão de 

Registro e Quitação de Pessoa Jurídica informa Capital Social de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e não apresenta as atividades 

econômicas acima elencadas, ou seja, indo de encontro a alínea 

“c”, § 1º, art. 2º da Resolução 266/1979. 

Nestes termos, não pode a comissão conduzir-se ao 

descumprimento dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, 

ainda que tais dispositivos tenham caráter infraconstitucionais, 

pois derivam de normais constitucionais. 

Ademais, a própria certidão em comento, traz no seu corpo o 

texto contido na alínea “c”, § 1º, art. 2º da Resolução 266/79 

“... bem como perderá a validade caso ocorra qualquer modificação 
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posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não 

apresentem a situação correta ou atualizada do registro.” 

Situação similar a esta, decidiu o Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região  

Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu (AG - 

Agravo de Instrumento 63654020134050000): 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LEI 

Nº. 8.666/93. FASE DE HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA. CERTIDÃO DE REGISTRO NO CREA. DADO CADASTRAL 

DESATUALIZADO. INABILITAÇÃO NO CERTAME.  

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão 

proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 

Judiciária de Pernambuco, que negou o pedido liminar 

que consistia em decretar anulados todos os atos 

posteriores à inabilitação da impetrante no 

procedimento licitatório e considerá-la habilitada, 

prosseguindo a licitação com a abertura de sua proposta 

de preços, ou, sucessivamente, que fosse decretada a 

suspensão da licitação até o julgamento final do 

mandado de segurança.  

2. É fato incontroverso nos autos que no momento 

indicado pelo Edital para apresentação da Certidão do 

CREA, a empresa agravante apresentou certidão emitida 

em 15/08/2012, que traz como capital social da empresa 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

3. A Comissão Especial de Licitação, na sessão de 

análise de documentos apresentados pelas empresas 

concorrentes expôs a seguinte conclusão quanto à 

empresa impetrante: "2. A concorrente Divan Construção 

e Reforma Ltda. ME apresentou a Certidão do CREA BA, 

com o valor do seu Capital Social, como sendo no valor 

de R$ 10.000,00 divergente do informado no seu Balanço 

Patrimonial, que é de R$ 998.000,00, porém a certidão 

do CREA BA declara no seu conteúdo o 

seguinte:"CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não 

concede à firma o direito de executar quaisquer 

serviços técnicos sem a participação real, efetiva e 

insofismável dos responsáveis técnicos citados e 

perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação 

nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua 

expedição", tornando sua certidão inválida e assim, 

deixou de atender o item 1.1.13, do Anexo 03, do 

Edital, que exige"Certidão de Registro no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA)", sendo INABILITADA, com fundamento no art. 27, 
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inciso II e art. 30, inciso I, ambos da Lei nº 

8.666/93".  

4. A Certidão juntada pela empresa agravante no momento 

da habilitação encontrava-se com os dados cadastrais 

desatualizados, tendo em vista que a atualização do 

capital social ocorreu, segundo a própria empresa 

impetrante, em 2011, enquanto a certidão foi emitida 

em 15 de agosto de 2012. Tal fato torna inválida a 

certidão acarretando o descumprimento da qualificação 

técnica prevista no edital.  

5. Ressalte-se que cabe às empresas participantes 

apresentar no momento previsto no edital da licitação 

os documentos devidamente atualizados, para comprovar 

as condições que lhe são exigidas, tendo agido de forma 

correta a Comissão Especial de Licitação ao considerar 

inabilitada a empresa ora agravante.  

6. Agravo de instrumento improvido.”(grifo nosso) 

 

 DECISÃO 

  Isto posto, conheço o recurso apresentada pela empresa GUERRA 

AMBIENTAL EIRELI ME, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

termos da legislação pertinente. 

 Piúma/ES, 04 de outubro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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