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EXCELENTISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE XANXERE – SANTA CATARINA 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 

RECORRENTE: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 

 

 

 

 

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA inscrita no CNPJ nº 39.819.708/0001-04, 

situada no endereço Rua Manoela Pecoits 433. Bairro Padre Ulrico, Francisco Beltrão 

- PR por intermédio de seu representante legal o Sr Cleomar Nunes de Almeida, 

portador da carteira de identidade nº 9.612.521-6 e do CPF nº 070.744.229-08 vem, 

tempestivamente, perante Vossa Excelência, em atenção a decisão de inabilitação do 

recorrente, apresentar tempestivamente 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

exercendo seu direito de petição e de resposta, assegurado no artigo 5º, 

da Constituição Federal, e consubstanciado no artigo 44, §1º do Decreto 

10.024/2019 pelas razões fáticas e de direito que segue. 

 

 

1. BREVE RESUMO  

 

No dia 16 de julho de 2021 foi realizada o julgamento do pregão presencial nº                  

44/2021, publicado no portal de transparência em 19 de julho de 2021. Observa-se que o 

recorrente foi consagrado como vencedor pela apresentação do menor preço na fase de lances, 

contudo inabilitado por suposta não comprovação de aptidão técnica em descumprimento ao 

item 8.1, e. 

 

Pois bem. Conforme se observa o recorrente foi inabilitado por suposto não 

atendimento ao solicitado no edital item 8.1, e, a citar. 
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e) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional: 

Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do(s) 

Profissional(is) Responsável (is) Técnico (s) da licitante e em nome da proponente 

(empresa) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) 

devidamente registrada(s) pelo CREA/CAU, comprovando a elaboração de 

projetos e/ou execução dos serviços técnicos constante no Anexo I do edital, em 

quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado. 

 

No entanto, conforme pode ser verificado na documentação anexa ao pregão 

encontra-se juntada Certidões e atestados suficientes, comprovando a realização de serviços 

similares e além ao pretendido pelo edital. 

 

Destaca-se ainda que o Princípio da Licitação Pública assim como a busca no 

edital pela escolha de licitação tipo menor preço consubstancia-se na Proposta mais vantajosa, 

devendo apenas solicitar na habilitação comprovação necessária a garantia das obrigações 

futuras, neste cerne, tem-se que houve a apresentação de comprovação de aptidão técnica para 

a realização dos projetos. 

 

Diante disso, pelas razões de fato e de direito demonstrará o recorrente estar 

equivocada a respeitável decisão do senhor Pregoeiro, mostrando-se mais vantajosa a 

classificação do recorrente a administração pública, conforme passa a expor. 

 

DO DIREITO 

 

Pretende a administração pública através do pregão eletrônico nº 26/2021 

efetuar o Registro de Preços visando a contratação de empresa(s) especializada(s) para 

Prestação(ões) futura(s) e parceladas de Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura visando a 

elaboração de Projetos, Estudos, Documentos Técnicos complementares e demais serviços 

técnicos. 

 

Conforme Anexo I do edital o lote 1 trata-se de Projetos de Engenharia e 

Arquitetura. 
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Assim, resta evidente que o recorrente comprovou aptidão técnica pela juntada 

das inúmeras CATs e vários atestados que somados ultrapassam o pretendido pela 

administração com a abertura do certame. 

 

Extrai-se do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal a teor que somente 

serão afastados do certame os licitantes que não fizerem provas a garantir o cumprimento das 

obrigações futuras. 

 

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.       

 

Joel de Menezes Niebuhr descreve que a: 

 

“Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, 

pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e 

do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato 

administrativo.”.( NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e 

Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, p. 233).(g.n.) 

 

Desta feita os documentos colacionados na habilitação através de comprovação 

de habilitação técnica na realização de projetos de obras similares ao pretendido pela 

administração, bem como, prova de habilitação jurídica e financeira que cumprirá com eventual 
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contrato futuro, já elidem o buscado pela administração, demandando revisão pelo pregoeiro da 

inabilitação realizada. 

 

Segundo o CONFEA ( Conselho Federal de Engenharia e Agronomia): 

 

A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os 

efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o acervo 

técnico do profissional. 

O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao 

longo de sua vida profissional compatíveis com suas competências e 

registradas no Crea por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica – 

ARTs. 

O profissional pode requerer sua CAT no Crea para fazer prova da sua 

capacidade técnico-profissional, com base nas atividades desenvolvidas e 

registradas em ARTs. 

 

Note Senhor pregoeiro que a CAT (certidão de acervo técnico) é a junção da ART 

com o Atestado de Capacidade Técnico Profissional. No caso do engenheiro civil responsável 

técnico do recorrente conforme Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, e também 

representante legal conforme Contrato Social Cleomar Nunes de Almeida, assim como os 

atestados e certidões dos responsáveis técnicos indicados que somados ultrapassam o exigido 

em demonstração de capacidade técnica. 

 

Assim resta comprovado o atestado técnico profissional nos termos do item 8.1, 

“e” pela juntada das certidões de acervo técnico em que foi averbado devidamente junto ao CREA 

os atestados dos profissionais indicados como responsáveis técnicos da recorrente. 

 

Cumpre ainda evidenciar o artigo 40 do Decreto nº 10.024/2019 que aduz que 

para a Habilitação será exigido exclusivamente: 

Art.40:  

I - à habilitação jurídica; 

 

II - à qualificação técnica; 
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III - à qualificação econômico-financeira; 

 

IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 

 

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e 

municipais, quando necessário; e 

 

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

Desta feita a documentação juntada no pregão pelo recorrente cumpre com o 

solicitado pela administração pública, nos termos da lei e do edital. 

 

Destaca-se ainda o entendimento dos tribunais acerca da matéria que reforçam 

o entendimento destacado de que a CAT é suficiente para habilitação técnica já que abrange o 

Atestado de Capacidade Profissional. 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO - CAT. DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE ATESTADO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. 

ILEGALIDADE. I - Em sendo a certidão de acervo técnico - CAT documento 

hábil a comprovar a qualificação técnica do licitante, não se afigura 

legítima, na espécie, sua desconsideração para fins de atestado de 

capacidade técnica, em fase de habilitação em pregão eletrônico. II - 

Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - REOMS: 

00595231120104013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA 

PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/09/2013, QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: 24/09/2013) (grifo nosso). 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO - CAT. DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS DE ATESTADO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA. ILEGALIDADE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

COMPROVADA. FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A 

discussão posta nos autos versa sobre a inabilitação da impetrante de 
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processo licitatório, por ter apresentado Certidões de Acervo Técnico - 

CAT desacompanhadas de atestado de capacidade técnica, como exigido 

pelo Edital de Concorrência nº 02/2016. II - "Em sendo a Certidão de Acervo 

Técnico - CAT documento hábil a comprovar a qualificação técnica do 

licitante, não se afigura legítima (...) sua desconsideração para fins de 

atestado de capacidade técnica" (REOMS 0059523-11.2010.4.01.3400, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 

de 24/09/2013) III - Ademais, conforme noticiado nos autos, a impetrante foi 

readmitida no procedimento licitatório e dele sagrou-se vencedora, impondo-se 

a aplicação da teoria do fato consumado IV - Remessa oficial desprovida. 

Sentença confirmada. (TRF-1 - REOMS: 10000039520174013000, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 

05/08/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/08/2020) (grifo nosso). 

 

Outrossim, o entendimento do TCU, cuja jurisprudência é pacífica a fim de 

considerar possível o somatório de atestados independentemente de previsão editalícia (TCU: 

Acórdão nº 1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e; Acórdão nº 1.890/2006-

Plenário) 

 

Ante todo exposto requer respeitavelmente ao senhor pregoeiro que revise a 

decisão de inabilitação, habilitando a recorrente e consagrando-a vencedora do certame pela 

apresentação da menor proposta, conforme buscado pela municipalidade pelo pregão tipo menor 

preço uma vez que assegurado garantias suficientes a satisfação contratual. 

 

DO PEDIDO 

 

Assim, diante de tudo ora exposto, a Recorrente requer digne-se Vossa 

Senhoria, nos termos da fundamentação: 

 

a) Seja revisto o ato de inabilitação sendo o ora recorrente classificado em 

primeiro lugar pela apresentação da melhor proposta, assim considerada a de menor preço, bem 

como visível a garantia de execução do contrato ante a apresentação de qualificação econômica e 

financeira; 
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b) Outrossim, caso seja indeferido o presente recurso requer que se digne o 

nobre julgador a fundamentar a decisão nos termos da Lei 8.666/1993 e do Decreto 

10.024/2019 e normas aplicadas a matéria, bem como ao princípio da Legalidade, 

Proporcionalidade e Razoabilidade.  

 

c) Requer também que em caso de indeferimento do presente recurso seja 

enviado ao Tribunal de Constas do Estado de Santa Catarina para análise. 

 

d) Requer ainda que a resposta ao presente recurso seja enviada ao e-mail 

jessikaluft.adv@gmail.com. 

 

Nestes termos, pede deferimento.   

 

Realeza - PR, 21 de julho de 2021. 

 

 

JESSIKA LUFT 

OAB/PR 87.231 

 

 

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA 

Assinado Digitalmente 
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