
 
 
                      
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

Castelo Branco nº 821 – Centro – CEP: 68.148-000 Brasil Novo-PA 
 

 
CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO 

 
 
Edital de Tomada de Preços nº 008/2022-TP 
Processo Administrativo nº 105/2022 
 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na “CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA DE JOGOS que se situa Agrovila Presidente 
Kennedy, vicinal 16, no município de Brasil Novo, no Estado do Pará, conforme especificações constantes na 
planilha (Anexo I). 
 

 
Certifico que o recurso apresentado pela empresa J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI foi 

recebido via e-mail de forma intempestiva, o prazo limite foi 04/08/2022, sendo enviado na data de 05/08/2022, 
conforme e-mail anexo. 

 

 

Brasil Novo/Pa, 08 de agosto de 2022 

 
 

Valdiney Batista de Freitas 
Presidente da CPL 

Portaria nº 001/2022 
Alterada pela Portaria 058/2022 
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PROJETAR ENGENHARIA 

J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 24.901.546/0001-81 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.526.708-6 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 546163 

 

 

A SUA SENHORIA O SENHOR  
VALDINEY BATISTA DE FREITAS  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Município de Brasil Novo, Pará. 
 

 

 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº.008/2022-TP 

 

 

Objeto: seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para contratação de 
empresas com o objetivo de prestar serviços na CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM 
ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA DE JOGOS que se situa Agrovila 
Presidente Kennedy, vicinal 16, no município de Brasil Novo, no Estado do Pará, tudo 
em conformidade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são 
partes integrantes e indivisíveis deste instrumento. 

 

“Procedimento formal significa que a licitação está 
vinculada às prescrições legais que a regem em todos 
os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, 
as instruções complementares e o edital pautam o 
procedimento da licitação, vinculando a 
Administração e os licitantes a todas as suas 
exigências, desde a convocação dos interessados até 
a homologação do julgamento.” (Hely Lopes 
Meirelles - Licitação e Contrato Administrativo - pág. 
26/27, 12a. Edição, 1999) 

 

J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 24.901.546/0001-81, com 
sede na R OTAVIO NERI, nº 727, bairro JARDIM INDEPENDENTE I, Altamira – Pará, 
CEP: 68.372-710, representada pelo Senhor Jairo Alves Fontinele Junior, RG: 5961769 
– PC/PA e CPF: 010.088372-96,  residente e domiciliado no município de Altamira-PA. 

I – DO RESUMO DOS FATOS  

No dia 28/07/2022, às 09:30 horas, na Sala do Auditório da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo, Situada na Av. Castelo Branco nº 821, – CEP. 68.130-000 – Brasil Novo –Pará, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação deu início à abertura dos envelopes de 
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habilitação referente a Tomada de Preço 008/2022, que tem como objeto  a seleção e 

contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para contratação de empresas com o 

objetivo de prestar serviços na CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA 

METÁLICA PARA QUADRA DE JOGOS que se situa Agrovila Presidente Kennedy, 

vicinal 16, no município de Brasil Novo, no Estado do Pará, tudo em conformidade com 

os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são partes integrantes e 

indivisíveis deste instrumento. Que após analise documentais, nas habilitações das 

empresas participantes, ouve interesse e manifestação de recursos contra a Empresa G. F. 

DE ARAÚJO EIRELI – ME, CNPJ: 26.704.936/0001-97, com sede na Rua União 2017, 

Centro, Município de Medicilândia Estado do Pará, representada pelo Senhor 

GUILHERME FREIRE DE ARAÚJO, RG: 7.998.596 – PC/PA e CPF: 035.981.932-03, 

uma vez que a empresa qualificada apresentou documentos em desconformidades com o 

exigido em edital, sendo os seguintes documentos a seguir: 

✓ Acervo Técnico; 

✓ Índice do Balanço Patrimonial; 

No que se refere ao Acervo Técnico, no edital da Tomada de Preço nº 008/2022 no item 

11.4.3 - Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, 

profissional habilitado de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto detentor de 

Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU POR EXECUÇÃO DE 

OBRAS OU SERVIÇOS SEMELHANTES AO OBJETO DA LICITAÇÃO, que será o 

profissional responsável pelas obras. A comprovação se dará POR MEIO DA 

APRESENTAÇÃO DA CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDO PELO 

CREA OU CAU. 

Observa-se que: a Certidão do Acervo Técnico  do  Engenheiro Douglas Lopes da Silva, 

Registro nº 1518383270PA – Engenheiro Civil, que tem como contratante a Empresa Ane 

Karolyne A. Gomes Eireli, há algumas inconsistências; 

1º Valor do Contrato pelo serviços, R$ 2,00 (dois reais), valor este inexistente para que 

seja acompanhado uma obra dessa magnitude, deixando dúvidas assim, duvidas quanto a 

sua veracidade, outro ponto que cabe ressaltar é que os serviços prestados para construção 

e execução do projeto daria um valor alto, pois além das estruturas em madeira, consta na 

certidão  estruturas metálicas, conforme exposta na certidão; 
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2º Atestado Técnico de Conclusão de Obra, Contrato Nº 20192010, o qual se refere a 

prestação de serviços do Engenheiro Douglas Lopes da Silva, sobre o objeto: construção 

de um galpão comercial, na planilha das atividades e serviços desenvolvidos pela empresa 

o qual o mesmo fiscalizou e acompanhou a obra, no item 6.1 (COBERTURA) diz que a 

execução foi em madeira, e nenhum momento na planilha, cita montagens e armações 

metálicas, pois se analisar equiparar o contrato da prestação de serviços o qual se refere 

a obra/objeto para emissão da certidão dos serviços prestados com a Certidão, as 

informações não batem, pois os serviços: 110 ESTRUTURA METÁLICAS não consto 

na relação dos itens para a execução do projeto/construção. Tornando assim o mesmo 

sem efeito legal. 

já no índice do Balanço, a empresa apresentou sem a assinatura do profissional técnico 

que elaborou o mesmo, pois no item 11.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA; 

a) 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 03 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

 b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

 c) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:  

d) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do 

Município da sede da empresa;  

e) No caso de empresas individuais e de responsabilidade limitada, cópia dos seguintes 

atos: Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades 

simples (cooperativas/associações), no cartório competente.  
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F) O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES ÍNDICES CONTÁBEIS, 

EXTRAÍDOS DO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL OU DO BALANÇO 

PATRIMONIAL REFERENTE AO PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE, 

ATESTANDO A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA:  

f.a) - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: Ativo 

Circulante + Realizável a Longo Prazo LG= ----------------------------------------------------

- > 1,00 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 Passivo 

Circulante  

f.c) - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: Ativo 

Total SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante. 

Conforme edital, o índice de liquidez é peça exigida em edital e é confeccionada 

separadamente do balanço patrimonial, requerendo assim, a assinatura do profissional 

que a elaborou, para que o mesmo possa ter efeito positivo e legal, a empresa apresentou 

sem as devidas assinaturas do profissional contábil, perdendo sua validade, pois aquilo 

que não a assinatura tomando responsabilidade do feito, torna-se nulo e sem efeito. 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da 

aplicação desta Lei cabem: 

 I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:  

a) habilitação ou inabilitação do licitante;  

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

intimação da decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; (...) 

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar-

se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, 

assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais 

quais os ensejadores da demanda em pauta. 

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento, requer o recebimento do 

presente para o seu devido processamento e apreciação legal. 

 

No que tange a documentação para comprovação da qualificação técnica, o art. 30 da Lei 

8.666, prevê: 

 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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;  

V – DO PEDIDO  

POSTO ISTO, REQUEREMOS, que o senhor Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, analise as documentações apresentadas pela empresa, tendo em vista que a 

empresa não atendeu a todos os requisitos exigidos em edital, e em razão disso, como 

forma de imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade 

administrativa, a publicidade, a legalidade e a ampla defesa. Por fim, seja devidamente 

motivada a decisão tomada, caso se entenda pela reforma da decisão proferida, devendo 

o julgador apontar os fundamentos de direito e de fato, conforme determinado pelo 

Princípio da Motivação dos Atos e Decisões Administrativas. É que pedimos a 
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INABILITAÇÃO da empresa G. F. DE ARAÚJO EIRELI – ME, CNPJ: 

26.704.936/0001-97, pela razão exposta no I – DO RESUMO DOS FATOS.  

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

  

Altamira/PA, 03 de agosto  de 2022. 

 

PROJETAR ENGENHARIA 
J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 24.901.546/0001-81 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.526.708-6 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 546163 
Jairo Alves Fontinele Junior 

RG: 5961769 – PC/PA  
 CPF: 010.088372-96 
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CNPJ: 34.887.950/0001-00 
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÃO 
 
 
Edital de Tomada de Preços nº 008/2022-TP 
Processo Administrativo nº 105/2022 
 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na “CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA DE JOGOS que se situa Agrovila Presidente 
Kennedy, vicinal 16, no município de Brasil Novo, no Estado do Pará, conforme especificações constantes na 
planilha (Anexo I). 
 

 
Certifico que a contrarrazão apresentada pela empresa G F DE ARAUJO EIRELI - ME foi recebido via e-

mail de forma tempestiva, o prazo limite foi 15/08/2022, sendo enviado na data de 15/08/2022, conforme e-mail 
anexo. 

 

 

Brasil Novo/Pa, 16 de agosto de 2022 

 
 

Valdiney Batista de Freitas 
Presidente da CPL 

Portaria nº 001/2022 
Alterada pela Portaria 058/2022 
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Licitação Brasil Novo <licitacaobn@gmail.com>

RECURSO PROJETAR - TOMADA DE PRÇEOS 008/2022-TP 

G.A CONSTRUTORA <g.a-construtora@hotmail.com> 15 de agosto de 2022 17:59
Para: Licitação Brasil Novo <licitacaobn@gmail.com>

SEGUE EM ANEXO CONTRARRAZÕES ASSINADAS MANUAL E DIGITALMENTE DA EMPRESA G.F DE ARAUJO EIRELI
E DECLARAÇÃO DO CONTABILISTA QUE FEZ OS INDICES DO BALANÇO - TOMADA DE PREÇOS 008/2022-TP.

A�.

Guilherme Freire de Araújo.

Por favor acusar o recebimento.

De: Licitação Brasil Novo <licitacaobn@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 8 de agosto de 2022 15:10 
Para: G.A CONSTRUTORA <g.a-construtora@hotmail.com> 
Assunto: RECURSO PROJETAR - TOMADA DE PRÇEOS 008/2022-TP
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Declaração do Contador - 15.08.2022.pdf 
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G.F DE ARAUJO EIRELI - ME 

CNPJ: 26.704.936/0001-97 
 
 

1 

G.A CONSTRUTORA – CNPJ: 26.704.936/0001-00 – INSC. ESTADUAL: 15.546.264-4 – 
INSC. MUNICIPAL: 930312 - END: RUA UNIÃO, 2017 – BAIRRO: CENTRO – 

MEDICILANDIA – PARÁ FONE (93) 99142-4482 – EMAIL: g.a-construtora@hotmail.com 
  
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-
PARÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2022-TP 
Processo n.º 105/2022 
Licitante/Recorrente: PROJETAR ENGENHARIA 
Licitante/Recorrida: G.F DE ARAUJO EIRELI 

G.F DE ARAUJO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF n.º 26.704.936/0001-97, estabelecida na Rua União 

n.º 2017, Bairro Centro, no Município de Medicilândia-Pará, CEP: 68145-

000, neste ato, representada seu sócio proprietário in fine assinado, vem, 

respeitosamente, perante a presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo 

legal, apresentar CONTRA RAZÕES ao temerário e insubsistente recurso 

interposto pela empresa licitante recorrente PROJETAR ENGENHARIA; 

conforme razões a seguir expendidas: 

I- DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE CONTRA RAZÕES DA 

LICITANTE RECORRIDA 



 
G.F DE ARAUJO EIRELI - ME 

CNPJ: 26.704.936/0001-97 
 
 

2 

G.A CONSTRUTORA – CNPJ: 26.704.936/0001-00 – INSC. ESTADUAL: 15.546.264-4 – 
INSC. MUNICIPAL: 930312 - END: RUA UNIÃO, 2017 – BAIRRO: CENTRO – 

MEDICILANDIA – PARÁ FONE (93) 99142-4482 – EMAIL: g.a-construtora@hotmail.com 
  
 

1- A licitante recorrida foi intimada para apresentação da 

presente contra razões no dia 08/08/2022 (segunda-feira). O prazo 

de cinco dias úteis, começou a fluir no dia 09/08/2022 (terça-feira); 

2- Assim, como na segunda-feira (15/08/2022) é feriado no 

Estado do Pará, o termo final para apresentação da presente contra 

razões, encerra-se no dia 16/08/2022 (terça-feira); 

3- Portanto, tempestivo a presente contra razões; 

II- PRELIMINARMENTE - DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA 

EMPRESA PROJETAR 

4- Senhor Presidente, o recurso protocolado pela recorrente 

PROJETAR ENGENHARIA é intempestivo, senão vejamos: 

5-  De acordo com art. 109, I, “a”, da Lei n.º 8.666/93, o prazo 

para interposição do recurso para habilitação ou inabilitação do licitante é 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura 

da ata: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
I- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante;  (grifo nosso) 

6-  Da mesma forma, o item 20.2, do Edital Convocatório, 

determina que: “É assegurado a qualquer proponente o direito de 

impugnar os atos praticados pela Comissão de Licitações, deles recorrer 

hierarquicamente, observadas as disposições do artigo 109, da Lei 

8.666/93”; 
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7-  Como a ata da Sessão foi lavrada e assinada por todos os 

licitantes no dia 28/07/2022 (quinta-feira), o termo a quo iniciou-se 

no dia seguinte, sexta-feira (29/07/2022), primeiro dia útil 

seguinte a Sessão; sendo que o termo final para apresentação das 

razões recursais encerrou-se no dia 04/08/2022 (quinta feira); 

8-  Ocorre, que o recurso foi protocolado somente no dia 

05/08/2022 (sexta-feira). Portanto, intempestivo o recurso da 

licitante PROJETAR ENGENHARIA, pugnando-se pelo seu não 

conhecimento; 

III- NO MÉRITO 

9-  Caso ultrapassada a preliminar acima arguida, o que se 

argumenta por cautela e na eventualidade, no mérito o recurso não pode 

prosperar, senão vejamos: 

10-  Cuida-se de recurso administrativo contra a decisão r. 

Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo-Pará, que julgou pela habilitação da empresa recorrida; sob a 

alegação de que esta apresentou documentação em desconformidade com 

o Edital, os seguintes documentos: (a) Acervo Técnico; e, (b) Índice do 

Balanço Patrimonial; 

II.1- QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO 
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11-  A licitante recorrente aduz que a comprovação do 

vínculo se dará somente por meio da Certidão de Acervo Técnico emitido 

pelo CREA ou CAU. Vejamos o que diz o item 11.4.3: 

11.4.3 - Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro 
técnico permanente, profissional habilitado de nível superior 
em Engenharia Civil ou Arquiteto detentor de Atestado e 
Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de 
obras ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será 
o profissional responsável pelas obras. A comprovação se 
dará por meio da apresentação da CAT – Certidão de 
Acervo Técnico emitido pelo CREA ou CAU. 
11.4.3.1 - Os acervos técnicos só serão aceitos se os 
profissionais em pauta possuírem vínculo empregatício 
com a Licitante, comprovado mediante a apresentação: 
11.4.3.1.1 - Cópia autenticada na Ficha de Registro de 
Empregado e Registro em Carteira de Trabalho, ou 
11.4.3.1.2 - Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, 
ou 
11.4.3.1.3 - Para dirigentes de empresa, tal comprovação, 
poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia ou 
Contrato Social. (grifo nosso) 

12- O item exigido no Edital foi devidamente cumprido pela 

licitante recorrida, tendo em vista que conforme se verifica da Certidão 

de Registro da licitante recorrida constante dos autos, comprova que 

seu responsável Técnico é o Sr. DOUGLAS LOPES DA SILVA, senão 

vejamos: 
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13- Comprovando ainda o vínculo do Engenheiro Douglas 

com recorrida, foi juntado aos autos, o contrato de prestação de 

serviços, datado de 10 de maio de 2022; 

14- Portanto, a empresa recorrida apresentou o 

cumprimento do item 11.4.3, do Edital; 

15- Outro ponto atacado no recurso, a recorrente alega 

inconsistências no Acervo Técnico do Engenheiro Douglas Lopes da Silva, 

sob Registro 1518383270PA – Engenheiro Civil, que tem como contratante 

a Empresa Ane Karolyne A. Gomes Eireli; 

16- Eis a primeira alegação de inconsistência: “Valor do 

Contrato pelo serviços, R$ 2,00 (dois reais), valor este inexistente para 

que seja acompanhado uma obra dessa magnitude, deixando dúvidas 

assim, dúvidas quanto a sua veracidade, outro ponto que cabe ressaltar é 

que os serviços prestados para construção e execução do projeto daria um 

valor alto, pois além das estruturas em madeira, consta na certidão 

estruturas metálicas, conforme exposta na certidão”; 

16.1-  Infundadas as alegações da licitante recorrente, 

tendo em vista que o valor de R$ 2,00 (dois reais) constante na CAT 

2455664/2021, refere-se ao valor por metro quadrado da obra; 

16.2- De acordo com a CAT em referência, a obra é 

constituída de 500m2 (quinhentos metros quadrados), totalizando o valor 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor esse devidamente estipulado na 

correspondente ART. Colacionamos a seguir, trechos da CAT e respectiva 

ART: 
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CAT 

 

ART 

 

16.3- Portanto, inexiste inconsistências na CAT apresentada 

na presente licitação; 

17- Quanto à segunda inconsistência, aduz a licitante 

recorrente: “Atestado Técnico de Conclusão de Obra, Contrato Nº 

20192010, o qual se refere a prestação de serviços do Engenheiro 

Douglas Lopes da Silva, sobre o objeto: construção de um galpão 

comercial, na planilha das atividades e serviços desenvolvidos pela 

empresa o qual o mesmo fiscalizou e acompanhou a obra, no item 6.1 

(COBERTURA) diz que a execução foi em madeira, e nenhum momento na 
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planilha, cita montagens e armações metálicas, pois se analisar equiparar 

o contrato da prestação de serviços o qual se refere a obra/objeto para 

emissão da certidão dos serviços prestados com a Certidão, as 

informações não batem, pois os serviços: 110 ESTRUTURA METÁLICAS 

não consto na relação dos itens para a execução do projeto/construção. 

Tornando assim o mesmo sem efeito legal”; 

17.1- Da mesma forma, as alegações da recorrente não 

podem prosperar, conforme argumentos a seguir expendidos; 

17.2- É cediço, que a Certidão de Acervo Técnico - CAT é o 

instrumento que atesta, para os efeitos legais, que constam dos 

assentamentos do CREA as anotações da responsabilidade técnica pelas 

atividades consignadas no acervo técnico do profissional; 

17.3- Inexiste a inconsistência apontada, uma vez que 

conforme se verifica da Certidão de Acerto Técnico - CAT é o documento 

hábil para a Comissão Permanente de Licitação analisar o acervo da 

empresa, uma vez a competência sobre a validade ou não da CAT é única 

e exclusiva à Câmara Especializada do CREA as atribuições de apreciar e 

decidir sobre assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional, 

conforme determina o art. 51, do Regimento Interno do CREA/PA - 

RICREA/PA; 

17.4- Assim determina o art. 51, do RICREA/PA: 

Art. 51. A câmara especializada é o órgão decisório da 
estrutura básica do Crea que tem por finalidade apreciar e 
decidir os assuntos relacionados à fiscalização do exercício 
profissional, e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das 
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atividades do Conselho Regional, constituindo a primeira 
instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, 
ressalvado o caso de foro privilegiado. 

17.5- Desta forma, a validade ou os efeitos da CAT não pode 

ser analisada por Órgão Administrativo que não tenha competência para 

tanto; 

17.6- No caso dos autos, o CREA/PA aprovou a CAT oriunda da 

ART respectiva, que por sua vez passou por análise do corpo técnico do 

CREA/PA, não podendo neste caso, esta respeitável Comissão, declarar 

eventual nulidade ou declarar sem efeito a CAT sob pena de usurpação da 

função pública; 

17.7- Ademais, se fosse considerado inconsistências, o que 

não é o caso, mas se ad argumentandum por cautela e na eventualidade, 

mesmo assim, os atestados comprovariam a experiência anterior que 

revela a qualificação técnica da licitante recorrida ter prestado objeto 

idêntico/similar ao licitado - até mesmo porque a CAT comprova a 

capacidade técnica da recorrida - comprovando experiência com 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; 

17.8- Entendemos que as exigências relativas à qualificação 

técnica sejam interpretadas em consonância com o disposto no art. 37, 

XXI da Carta Magna, juntamente com os demais dispositivos 

infraconstitucionais, a fim de que sejam exigidos somente os requisitos 

indispensáveis ao cumprimento da obrigação, de modo a possibilitar a 
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ampla participação de competidores interessados em contratar com a 

Administração, assegurar a economicidade da contratação; 

17.9- Conforme Acórdão 449/2019-TCU-PLANÁRIO: “Nas 

licitações para contratação de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem 

comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na 

execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível 

motivar tecnicamente as situações excepcionais”; 

17.10- Ainda sobre o tema, cumpre transcrever o seguinte 

aresto: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 
SEGURANÇA- LICITAÇÃO- HABILITAÇÃO TÉCNICA - 
COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEMELHANTES 
AO OBJETO DO CERTAME - ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 8.666/93 
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CERTAME- RECURSO PROVIDO. 
- Atestado de qualificação técnica que comprove haver a 
concorrente no certame prestado serviços similares, 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, é 
suficiente à continuidade do processo licitatório. (TJ-MG - AI: 
10000190056002002 MG, Relator: Elias Camilo, Data de 
Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019) 

17.11- Assim, verifica-se que a apresentação de atestados visa 

demonstrar que os licitantes já executaram, anteriormente, objetos 

compatíveis em características com aquele definido e almejado na 

licitação, ou seja, preservar a competição entre aqueles que reúnam 

condições de executar objeto similar ao licitado; 
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17.12- Portanto, em que pese a recorrente demonstrar que 

possui atestado e acervo (CAT) comprovando a exigência editalícia, os 

documentos no mínimo demonstram características semelhantes com o 

objeto da licitação, pugnando-se, assim, pela manutenção da decisão da 

CPL, mantendo a recorrida habilitada; 

II.2- QUANTO A IMPUGNAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 

18- Aduz a licitante recorrente que a recorrida não 

apresentou índices do Balanço Patrimonial - BP “sem a assinatura do 

profissional técnico que elaborou o mesmo”; 

19- De fato os índices foram apresentados sem a assinatura 

do profissional técnico responsável pelo BP; 

20- Todavia, a exigência de assinatura do contador pode ser 

dispensada, mormente os indicadores decorrem dos números constantes 

dos demonstrativos contábeis, os quais já foram devidamente assinados. 

Ou seja, a própria Comissão Permanente de Licitação - CPL pode 

confirmar o cálculo do indicador consultando os balanços assinados pelo 

responsável técnico; 

21- A ausência de assinatura do contador na memória de 

cálculo dos índices contábeis não deveria constituir óbice à habilitação das 

licitantes, notadamente se o balanço patrimonial conter todos os 

elementos necessários para conferir a veracidade dos índices contábeis 

apresentados na memória de cálculo, a qual comprovará a qualificação 

econômico-financeira das empresas participantes do certame; 
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22- A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC ITG 1000 

(R1), em nenhum momento há especificação da obrigatoriedade da 

apresentação dos Índices Contábeis; 

23- Cumpre registrar, que inexiste norma expressa que exija 

assinatura do profissional da contabilidade na declaração de 

demonstrativos de índices financeiros, até porque ela não se enquadra no 

rol das demonstrações contábeis e financeiras. Da mesma forma, o Edital 

Convocatório não trás essa obrigatoriedade; 

24- A respeito do assunto, cumpre transcrever o seguinte 

aresto: 

PROCESSO Nº: 0803214-70.2019.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL 
APELANTE: FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL LTDA ADVOGADO: Alessandro Christian Da Costa 
Silva e outro APELADO: SHANALLY SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
EIRELI e outro ADVOGADO: Edmilson Barbosa Francelino Filho e 
outro RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Cid Marconi Gurgel 
de Souza - 3ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): 
Juiz (a) Federal George Marmelstein Lima EMENTA 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 
ELETRÔNICO. BALANÇO PATRIMONIAL. EDITAL. BALANÇO NO 
FORMATO PÚBLICO ELETRÔNICO. ART 39-A DA LEI Nº 8.934/94. 
CONDIÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA PARA 
REMUNERAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO. ÍNDICES 
CONTÁBEIS SEM ASSINATURA DO CONTADOR. EXIGÊNCIA 
RELATIVA APENAS AO BALANÇO PATRIMONIAL, QUE FOI 
DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONTADOR. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES NO CERTAME. APELO 
IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela Empresa em face da 
sentença que denegou a Segurança, que objetivava a declaração de 
exclusão da Empresa SHANALLY SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI 
no âmbito do Pregão Eletrônico nº 2018/096 - BNB e a suspensão 
de todos os atos subsequentes, inclusive adjudicação, homologação 
e contratação, determinando, por consequência, que seja o certame 
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reordenado com a convocação dos licitantes remanescentes, 
obedecendo-se a ordem de classificação, sem a participação da 
mencionada licitante. 2. Nas suas razões recursais, a Empresa 
Apelante aponta a ocorrência de várias irregularidades na 
documentação apresentada pela SHANALLY SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA EIRELI, a saber: balanço patrimonial sem registro ou 
autenticação pela Junta Comercial; declaração dos índices contábeis 
sem a assinatura de Contabilista; planilha elaborada com previsão 
de remuneração em desacordo com o previsto na Convenção 
Coletiva da categoria; ausência de prazo de validade consignado na 
proposta. 3. Verifica-se que, de fato, a previsão do Edital de apenas 
serem considerados os balanços patrimoniais autenticados ou 
registrados na Junta Comercial se mostra não só exacerbada, mas 
também ilegal à luz da Lei nº 8.934/94, especialmente pela 
impossibilidade de um Edital suplantar uma Lei em sentido formal, 
in casu, indo de encontro à mesma, estabelecendo regramento mais 
restritivo, quando a legislação claramente estabelece que o meio 
eletrônico dispensa qualquer outro. 4. No tocante ao 
questionamento quanto à falta de assinatura de Contabilista 
em uma declaração que informa os índices contábeis, 
apresentada como anexo ao Balanço Patrimonial, não merece 
prosperar. 5. Os índices contábeis são indicadores da Liquidez 
Geral (LG), da Liquidez Corrente (LC) e da Solvência Geral (SG) de 
uma Empresa, e tal como requerido no Edital, em seu subitem 
9.10.1.1, os valores de cada um deles devem ser superiores a 1 
(um). Por sua vez, são calculados a partir de dados extraídos 
do Balanço Patrimonial e, como demonstrado na declaração, 
resultaram em patamar superior a 4 (quatro). Ocorre que, os 
valores aplicados nas fórmulas para o cálculo desses índices, 
foram obtidos a partir do Balanço Patrimonial que se acha 
devidamente chancelado por Contador e apresentado na 
forma da Lei, e ainda considerando que não houve 
impugnação específica quanto a esses resultados, é de se 
reconhecer a idoneidade da declaração de índices contábeis 
apresentada pela Empresa SHANALLY. (...). Apelação 
improvida. (TRF-5 - Ap: 08032147020194058100, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES 
COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 3ª TURMA) (grifo 
nosso) 
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25- Importante frisar, que não se deve agir com excesso de 

formalismo capaz de afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a 

escolha da melhor proposta para a Administração Pública; 

26- Registre ainda, que os índices apresentam apenas os 

CÁLCULOS ARITMÉTICOS, baseados nas informações e índices 

extraídos das demonstrações contábeis as quais foram apresentadas em 

total cumprimento ao Edital; 

27- Ademais, em que pese não ser obrigatória a assinatura 

do contador nos índices contábeis, junta-se nesta oportunidade 

Declaração do Contador confirmando a veracidade dos índices; 

28- Nem se acene eventual alegação de que se trata de 

juntada de documento novo, tendo em vista que atesta apenas condições 

e fatos pré-existentes já constante dos autos, vez que não se trata de 

documento ausente; 

29- A respeito do assunto, cumpre transcrever trecho do 

Acórdão 1.211/21-PLENÁRIO/TCU: “Admitir a juntada de documentos que 

apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão 

pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as 

licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe 

seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de 

habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse 

público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado 

(fim)” 

30- Portanto, inexiste obrigatoriedade de que os índices 

devem ser assinados por profissional técnico, mesmo que houve tal 
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obrigatoriedade não passaria de uma falha formal, sem prejudicar a lisura 

do pleito, tendo em vista que a licitante por declarar sua veracidade, o 

que faz nesta oportunidade, pugna-se pelo improvimento do recurso da 

licitante recorrente, mantendo a habilitação da empresa recorrida; 

DOS PEDIDOS 

ANTE O EXPOSTO, REQUER À VOSSA SENHORIA, QUE SEJA 

IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE 

RECORRENTE PROJETAR ENGENHARIA, PARA QUE SEJA MANTIDA 

A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE G. F. DE ARAUJO 

EIRELI, POR SER A MAIS PURA E LÍDIMA JUSTIÇA. 

 
Nestes Termos, 
Pede e Espera Deferimento. 
 
Medicilândia-Pará, 12 de agosto de 2022. 
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