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DECISÃO

PROCESSO N° : 22.0.000000334-8
ASSUNTO: Decisão pregoeiro
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa ITP INDÚSCTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA, CNPJ nº 09.176.584/0001-25 , e da intenção de
recurso apresentada por TAEC MODULOS LTDA CNPJ nº 57.935.561/0001-08  referente
ao Pregão Eletrônico nº 23/2022, que tem por objeto o registro de preços dos Itens descritos
no ANEXO I - Termo de Referência, do Edital, pelo Sistema de Registro de Preços ,
visando eventual e futura, aquisição de 11 (onze) Unidades administrativas modulares
adaptadas tipo container da DPE/TO, sendo compostos por 03 (três), 04 (quatro) ou 05
(cinco) módulos adaptados em estruturas metálicas, cada um deles medindo 12,00 metros
de comprimento e 2,78 metros de largura e 3,14 metros de altura, produzidos em estruturas
de pilares e vigas metálicas e fechamento externo em chapas de aço pintadas, conforme
projetos e cadernos de especificações, fabricados de acordo com as normas pertinentes. As
unidades administrativas serão instaladas nos municípios de Ananás, Araguaçu,
Augustinópolis, Colméia, Cristalândia, Goiatins, Itaguatins, Natividade , Novo Acordo,
Taguatinga e Wanderlândia.
 
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
1.1. ITP INDÚSCTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 23 /2022,
insurgindo-se da classificação da empresa declarada vencedora nos Grupos 1, 2 e 3,
conforme se verifica:
-----

“Manifestamos intenção de interpor recurso face a equivocada decisão de
julgar inabilitada a empresa declarada vencedora sem que a mesma tenha
cumprido com o edital, em especial a qualificação técnica e econômica. Vide
acórdão 2.488/20 e Súmula 473 STF.”

-----
1.2. TAEC MODULOS LTDA
Por sua vez, a empresa em questão intencionou recurso nos seguintes termos:
 

“Verificar capacidade técnica da empresa vencedora.”
 
--------------------
2. QUANTO ÀS MATÉRIAS INTENCIONADAS SEM APRESENTAÇÃO DAS
RAZÕES



Houve a manifestação de intenção recursal por ambas as empresas acima mencionadas, sem
que, contudo, tenham sido apresentadas as razões recursais.
A empresa TAEC MODULOS LTDA, efetivamente não apresentou razões, ao passo que a
empresa ITP INDÚSCTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA,
por sua vez, não arrazoou a matéria intencionada relativa à qualificação econômico
financeira.
A despeito da ausência de razões nos pontos em questão, esta DPE-TO, tem o entendimento
de que, aceita a intenção recursal, ainda assim é analisado o ponto fustigado.
Nesse sentido é a lição abaixo, senão vejamos:
-----

“o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal não ingressa
com as razões de recurso. Nessa hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao
apresentar a motivação na sessão, o recorrente externou seu inconformismo.
Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não sejam juntadas as razões,
examinar a questão e decidir fundamentadamente.” (JACOBY
FERNANDES. Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e o pregão
presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forum, 2015, pg. 534).

-----
Dito isto, relativamente à qualificação técnica da empresa classificada, é abordado em
linhas abaixo.
No que diz respeito à qualificação econômico financeira, não se vislumbrou qualquer
incorreção, além de dúvida quanto ao registro do balanço, feito em cartório de registro
civil. O que foi sanado em diligências do pregoeiro, onde o próprio cartório informou ter
delegação para tanto.
--------------------
3. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
3.1. Das alegações da recorrente
A recorrente acima qualificada alega, em síntese, que a recorrida não apresentou certidão do
CREA-SP válida, ao argumento de que os dados estariam desatualizados, em especial o
endereço da sede da empresa, concluindo, assim, ofensa ao subitem 10.11.1.1. do Edital.
Sustenta, ainda, inobservância quanto à qualificação técnico profissional, ao argumento de
que a maioria dos atestados apresentados pela primeira classificada se referem à locação de
contêineres marítimos.
Alega ofensa ao subitem 10.11.1.1, mediante apego à estrutura modular, sob o argumento
de que os contêineres apresentados seriam do tipo marítimo.
Aduz nulidade quanto a CAT vinculada ao atestado referente ao Município de Palotina-PR,
concluindo ofensa ao subitem 10.11.4.2. do instrumento convocatório.
Argumenta que os atestados não contemplariam a metragem mínima exigida no subitem
10.11.3.2 do Edital.
-----
3.2. Quanto às contrarrazões
Em contrarrazões a empresa recorrida sustenta que preencheu todos os requisitos de
participação e habilitação, que não há motivos para sua inabilitação e que trouxe o



documento questionado junto com as razões recursais.
Argumenta que tem qualificação técnica “irretocável” e que não há ilegalidade nas CATs.
Quanto ao endereço da sede da empresa argumenta que tem apenas uma caixa postal em
Santos-SP, e que o endereço da sede é em Suzano-SP, imputando o equívoco ao próprio
CREA, ao deixar registrada a caixa postal de Santos.
--------------------
4. ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos recursais, verifica-se que a tempestividade é aferida
automaticamente pelo próprio Sistema Comprasnet, de modo que se conhece do recurso
interposto pela ITP INDÚSCTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS
LTDA, conforme análise abaixo.
--------------------
5. ANÁLISE
-----
5.1. Certidão junto ao CREA
A recorrente se insurge contra a habilitação da empresa classificada em primeiro lugar, ao
argumento de a certidão do CREA-SP seria inválida, face à desatualização do endereço da
sede da empresa.
Em que pese argumentação exarada pela parte recorrente, não merece razão o pleito
desclassificatório, conforme motivação abaixo.
De início, é de se considerar que a certidão apresentada cumpriu sua finalidade, qual seja
demonstrar que a licitante possui registro no respectivo conselho regional, sendo esta sua
função precípua.
A propósito, adianto que a recorrida apresentou em sede de contrarrazões a certidão
questionada, de onde se extrai que não houve qualquer alteração do número de registro.
A finalidade da exigência consiste assim, em certificar que a empresa se encontra
devidamente inscrita e registrada na entidade competente para promover a fiscalização da
atividade profissional na execução do futuro contrato.
Por esse viés, cogitar da inabilitação da empresa tão somente em virtude da modificação do
endereço, não guarda direta interferência na qualificação técnica da licitante,
consubstanciando formalismo exacerbado, em dissonância ao interesse da Administração
Pública, no sentido de proporcionar a efetiva concorrência e a obtenção da melhor proposta.
Dito isto, a despeito do endereço desatualizado, num primeiro momento é possível se
cogitar da aceitação da certidão do CREA apresentada, com fundamento nos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do formalismo moderado.
Em que pese ocorrência de decisões em sentido contrário, o entendimento prevalente é que
o dado desatualizado importa em mera irregularidade, não ensejando a desclassificação da
empresa vencedora, tendo em vista que a finalidade precípua da certidão é a comprovação
do registro da licitante perante o conselho de classe, senão vejamos:
-----

“A decisão agravada dispôs, no que interessa: (...) Não vislumbro
ilegalidade da decisão administrativa que rejeitou a impugnação da
impetrante quanto à certidão do CREA apresentada pela empresa
vencedora, sob o fundamento de rigorismo e excesso de formalismo,
pois, ainda que tenha havido alteração de dado da empresa Siemens não



atualizado perante o CREA, a exigência de manutenção dos dados
atualizados para fins da validade da certidão é exigência formal
estabelecida pelo órgão, a fim de assegurar a fidelidade do teor da
certidão, ou seja, de que seu conteúdo corresponde à realidade, porém,
tal circunstância não tem o condão de macular a comprovação de que a
empresa está registrada perante aquele Conselho, pois não se confunde
invalidade da certidão por conter um dado desatualizado, com
invalidade do registro, de modo que o que importa e atende a finalidade
do edital é a comprovação de que há registro da empresa perante o
CREA, e que o dado que está desatualizado não afeta os requisitos exigidos
pelo edital. (...)A decisão está correta e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, eis que a probabilidade do direito decorrente da prova
inequívoca, ou do fumus, não está presente.” (TJSP, Agravo de Instrumento
nº 2084620-81.2018.8.26.0000). (Grifou-se).

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – LICITAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA
JURÍDICA JUNTO AO CREA DESATUALIZADA – MERA
IRREGULARIDADE – PARTICIPAÇÃO NO CERTAME ASSEGURADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS QUE
POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – RECURSO
PROVIDO. A apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
no CREA desatualizada em relação a seu capital social, por tratar-se de
irregularidade que não tem pertinência com a finalidade da exigência, é
de ser assegurada a participação da licitante no certame. (TJMT. N.U
0101540-60.2013.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2014,
Publicado no DJE 04/02/2014). (Grifou-se).

-----
Em arremate, outro não foi o entendimento do Tribunal de Contas da União:
-----

“(...) Quanto ao mérito desta Representação, cotejando-se o teor da certidão
emitida pelo Crea/CE em favor da empresa Bom Sinal Indústria e Comércio
Ltda. (fl. 33), expedida em 05/03/2009, com as informações que constam na 18ª
Alteração e Consolidação de Contrato Social da aludida empresa, datada de
30/07/2009 (fls. 64/69), verifica-se que há divergências nos dados referentes ao
capital social e ao objeto.
9. No que tange ao capital social, houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$
9.000.000,00, e no tocante ao objeto, foi acrescentada a fabricação de veículos
ferroviários ou sobre pneus para transporte de passageiros ou cargas, bem como
a sua manutenção, assistência técnica e operação.
10. Entretanto, embora tais modificações – que, aliás, evidenciam incremento
positivo na situação da empresa – não tenham sido objeto de nova certidão,
seria rigor excessivo desconsiderar o efetivo registro da Bom Sinal Indústria



e Comércio Ltda. no Crea/CE, entidade profissional competente, nos termos
exigidos no subitem 6.4.1 do edital (fl. 209) e no art. 30, inciso I, da Lei n.
8.666/1993.(...)” (Acórdão nº 352/2010, TCU - Plenário). (Grifou-se).

-----
Ressalte-se que a qualificação técnica é comprovada via dos atestados enviados,
destacando-se que a tomada de decisão foi pautada na manifestação da área técnica,
conforme instrução processual, de sorte que a certidão apresentada, de início, cumpriu seu
papel, relativamente à comprovação de que a licitante possui registro junto ao CREA.
De toda sorte, não seria o caso de se cogitar, de plano, pela inabilitação da recorrida, tendo
em conta que o vício apontado seria sanável, notadamente tendo em conta evolução
jurisprudencial.
Nesse sentido, a inserção de documento novo que ateste condição da empresa licitante
preexistente ao certame é plenamente possível, seja por não afetar a qualidade da proposta,
tampouco a isonomia entre os licitantes.
Este foi o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União, exarado no acórdão
paradigma nº 1.211/2021. In verbis:
-----

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO
DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE
NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO
JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E
OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA
COMPRASNET. 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). O
pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos
arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º,
da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021),
não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo
licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual
deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifou-se).



-----
Importante ressaltar que o novel entendimento jurisprudencial acima colacionado, foi
reiterado por diversas vezes pelo Colendo TCU:
-----

“(...) 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à
habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras
declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante,
deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em
respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem
como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999; (...)” (Acórdão nº 988/2022 –
TCU - Plenário). (Grifou-se).

-----
(…) 9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das
propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes,
nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea 'h'; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento,
prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de
Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou
sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de
habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro;” (Acórdão nº 2443/2021 – TCU -
Plenário) (Grifos no orinigal).

-----
(...) 16.1.1. a inabilitação da empresa Contato Internet Ltda., com
fundamento na não apresentação de documento que deveria estar constante
originalmente de sua proposta, afrontou a jurisprudência mais recente deste
Tribunal (Acórdão 1.211/2021- TCU-Plenário), visto que a vedação à
inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993,
não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com
os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco
ou falha, o qual deveria ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro
mediante diligência saneadora, haja vista ainda o disposto no art. 47 do
Decreto 10.024/2019 e o entendimento extraído do mencionado acórdão.”
(Acórdão 2568/2021, TCU - Plenário). (Grifou-se).

-----
"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). O
pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registradas em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos
arts. 89, inciso Xll, alínea "h"; 17, inciso Vl; e 47 do Decreto 10.024/2019;
sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art.43, §3e,
da lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei L4.L33/2O2ll '
não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo
licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual
deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro." (Acórdão 468/2022, TCU -
Plenário). (Grifou-se).

-----
Da análise do escólio jurisprudencial acima colacionado, percebe-se claramente a
sedimentação da mudança de paradigma, no sentido de que é possível sanar erros, ou
falhas, sem que isso atente contra a isonomia.
Sobre o tema, é preciso rememorar que o TCU já determinou a certo ente que se abstivesse
de inabilitar empresas e/ou desclassificar propostas quando a dúvida, o erro ou a omissão

pudessem ser saneados, nos casos em que não importasse prejuízo ao interesse público
[1]

.
Igualmente, desprestigiando o formalismo exagerado prejudicial à busca da proposta mais

vantajosa, o TCU, em Acórdão relatado pela Exmª. Ministra Ana Arraes
[2]

, definiu que “é
irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa
materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público”.
Para tanto, o caso vertente perpassa pela determinação da natureza jurídica do documento
em foco, a saber a Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,
notadamente para análise do quesito da preexistência retratada na jurisprudência.
Nesse plano, é preciso tem em mente que o ato administrativo em questão não cria,
modifica ou extingue direitos, tratando-se de ato declaratório/enunciativo, como bem
definido pela doutrina especializada:
-----

“Em relação ao critério dos efeitos, os atos podem ser divididos em três
espécies: a)atos constitutivos: são aqueles que criam, modificam ou
extinguem direitos (ex.: revogação de ato administrativo; aplicação de
sanção ao servidor); b) atos declaratórios: declaram a existência de
situações jurídicas preexistentes ou reconhecem direitos (ex.: edição de atos
vinculados, tais como a licença para construir e a licença profissional); e c)
atos enunciativos: atestam determinados fatos ou direitos, bem como
envolvem, eventualmente, juízos de valor (ex.: certidão que atesta o tempo
de serviço do servidor; pareceres que retratam juízos de valor dos agentes
públicos). Os atos declaratórios e enunciativos guardam profundas
semelhanças, razão pela qual parcela da doutrina, ao tratar da presente

classificação, menciona apenas os atos constitutivos e declaratórios.”
[3]



-----
Ainda na ceara doutrinária, em termos conceituais a certidão é assim definida:
-----

“As certidões são atos administrativos que declaram a existência ou
inexistência de atos ou fatos administrativos. São atos que apenas
retratam, com fidelidade a realidade, não sendo capaz de criar ou
extinguir relações jurídicas (ex.: certidão que aponta o tempo de serviço do
servidor no órgão ou entidade administrativa; certidão negativa de débito
tributário). Cabe ressaltar que o texto constitucional consagra o direito de
certidão no catálogo de direitos fundamentais, assegurando a todo e qualquer
interessado, independentemente do pagamento de taxas, ‘a obtenção de
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos

de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, “b”, da CRFB).”
[4]

(Grifou-se).
-----
Dito isto, a despeito da certidão vergastada ter efetivamente retratado que a recorrida
encontra-se registrada junto ao CREA-SP, o que já demonstra circunstância de
preexistência, é de se notar que a 9ª alteração do contrato social da primeira classificada é
datada de 4 de dezembro de 2018, havendo apenas o incremento do objeto social.
Nessa senda, o que se infere é que o endereço da sede em Suzano-SP é bem anterior,
datando de 2013, informação esta que se extrai dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
No ponto, a recorrida esclarece que a sede da empresa é em Suzano-SP, e que apenas possui
uma caixa postal em Santos-SP.
De toda sorte, ainda que se desconsidere a validade da certidão do CREA apresentada em
sessão, não é o caso de se impor pleito desclassificatório, tendo em vista que, data venia, o
vício seria sanável.
No ponto, destaca-se que a recorrida ofertou o documento fustigado, encaminhando via e-
mail juntamente com as contrarrazões.
Entretanto, em que pese atualização do documento em testilha, entendo que não é o caso de
aceitar o seu encaminhamento por e-mail, fora da sessão pública, sem que isso configure
excesso de formalismo.
É que no caso se evidencia um choque de princípios, a saber o princípio do formalismo
moderado, relativamente à possibilidade de sanar o vício apontado, com os princípios da
publicidade e isonomia.
Dito isto, é cediço que havendo aparente choque entre princípios, segundo regras de
hermenêutica, a solução se dá pela ponderação e harmonização, de modo que o caso
concreto demonstre qual princípio prevalece no dado momento.
Nesse sentido, os documentos de habilitação devem ser postados junto ao sistema
comprasnet, regra imposta à todos os participantes, atendendo, assim, à isonomia.
A postagem em questão também importa no atendimento da ampla publicidade, pois uma
vez postada no sistema, é acessível a todos os participantes e à sociedade em geral.
Em conclusão, sem razão o pleito recursal no que diz respeito à pretensão desclassificatória.
E a despeito da juntada do documento em sede recursal, entendo que sua juntada deve ser



feita via postagem no sistema comprasnet para amplo acesso aos participantes e à
sociedade.
-----
5.2. Quanto aos atestados de capacidade técnica
Ainda no quesito da qualificação técnica, a recorrente se insurge contra os atestados de
capacidade técnica apresentados, ao argumento de que a maioria se refere a contêineres
marítimos, o que seria diferente do especificado no termo de referência, destacando ainda
que vários dizem respeito à locação.
Mais uma vez, destaco que a qualificação técnica mereceu especial atenção do engenheiro
responsável desta DPE-TO, assim o fazendo com fundamento no parágrafo único, do artigo
17 do Decreto 10.024/2019, ocasião em que, como ventilado na peça recursal, todos os
atestados que faziam referência à locação foram desconsiderados, conforme registrado na
ata da sessão.
A seu turno, é de se afastar qualquer razão ao recorrente, relativamente à alegada
incompatibilidade, porquanto o Edital traz parâmetros claros à questão, de sorte que não se
está a exigir identidade absoluta entre o objeto licitado e os atestados, de sorte que a
compatibilidade é em característica, conforme letra do subitem 10.11.3. do instrumento
convocatório.
-----

“10.11.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação
(capacidade técnico-operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de
capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) experiência em serviços compatíveis em
características e quantidades do objeto licitado” (Grifou-se).

-----
Não bastasse isso, no subitem 10.11.3.1 do instrumento em tela, consta nota destacada com
asterisco, segundo a qual “serão aceitos serviços semelhantes de complexidade igual ou
superior”.
Note-se que a redação do dispositivo do subitem 10.11.3. está de acordo com o disposto no
inciso II, do art. 30 da Lei 8.666/93.
-----

“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;” (Grifou-se).

-----
Portanto a lei preceitua que o atestado de capacidade técnica só precisa ser pertinente e
compatível em características com o objeto licitado. Compatível não significa igual,
conforme reiterados precedentes do TCU.
-----



“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que
a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser
entendida como condição de similaridade e não de igualdade” (Acórdão
1.140/2005, TCU - Plenário).

-----
Analisando os atestados ofertados pela recorrida, nota-se, portanto, a compatibilidade em
característica com o objeto licitado, inclusive no que diz respeito à adaptação dos
contêineres. Inclusiva no que diz respeito à metragem mínima, conforme considerações do
engenheiro desta DPE-TO.
A mesma interpretação se dá à qualificação técnico profissional, eis que o subitem
10.11.4.1, também trás expressa a previsão de que serão aceitos serviços de complexidade
igual ou superior.
Por fim, relativamente ao argumento de que somente foram apresentados 4 CATS, e que
estas seriam inválidas, é preciso destacar que o edital não exigiu que cada atestado de
capacidade técnica da empresa estivesse vinculado à apresentação da respectiva CAT.
A CAT, somente foi exigida para comprovação da capacidade técnico profissional,
bastando um único atestado com o respectivo acervo técnico.
Logo, nada há que ser modificado no ponto em comento.
-----
5.3. Da alegada nulidade da CAT
A recorrente sustenta que as CAT’S do profissional Antônio Ricardo Moro, seriam nulas,
sob o argumento de que os serviços de instalação foram prestados para o Município de
Palotina-PR, ao passo que as CATS’S foram emitidas pelo CREA-SP.
Como já afirmado alhures, a análise da qualificação técnica foi subsidiada pelo engenheiro
responsável desta DPE-TO, que afirmou textualmente que a capacidade técnico profissional
restou comprovada, mediante atestados e respectiva CAT.
A despeito da alegação da recorrente, a nosso juízo, com a devida venia, não se vislumbra
qualquer nulidade.
Como alegado, o subitem 10.11.4.2 do Edital, de fato, aduz que a CAT deve estar em
conformidade com a Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.
Da leitura dos referidos documentos, denota-se que o próprio CREA-SP, dentro de suas
atribuições legais, analisou e concluiu por sua emissão do referido documento.
De toda sorte, de uma leitura, ainda que perfunctória, da resolução em evidência, afasta-se
qualquer nulidade, ao contrário do que se alega.
Isto porque, é cediço que a CAT, conforme artigo 50 da norma em tela é vinculada à ART.
Nessa linha a ART, por sua vez, poderia ter sido registrada tanto no CREA do Paraná, como
em São Paulo, interpretação esta extraída da leitura do inciso II e III do art. 42 da resolução
em testilha.
-----

“Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que
abranjam circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do
contrato firmado entre as partes, da seguinte forma:
(...);
II - a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra



unidade da federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no
Crea onde for realizada a atividade profissional; ou
III - a ART referente à prestação de serviços executados remotamente a
partir de um centro de operações deve ser registrada no Crea em cuja
circunscrição se localizar o centro de operações. (Redação do inciso dada
pela Resolução CONFEA Nº 1092 DE 19/09/2017).” (Grifou-se).

-----
Ademais disso, em consulta ao CREA-SP, denota-se que a própria ART também foi
registrada naquele Estado de forma remota.
Por derradeiro, o artigo 53 da resolução em foco, estende a validade da CAT em todo o
território nacional.
A par disso, não se vislumbra qualquer nulidade, ao contrário do alegado, portanto, nada a
modificar.
--------------------
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ITP INDÚSCTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA,  mas no mérito indefiro o pleito
desclassificatório.
Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior, para, se assim
entender, deliberar quanto ao retorno à fase para atualização em sessão pública da certidão
questionada.
 
Palmas-TO, 01 de agosto de 2022
Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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