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RECURSO :

ILUSTRISSIMA SRA PREGOEIRA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

PROAD 3502/2021
Ref. Ao Edital de Licitação – EDITAL Nº 003/2022 TRT-21ª REGIÃO

E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
13.053.827/0001-05,  com sede  na rua  Getúlio  Vargas,  1350,  A,  Bairro  Centro,  Pau  dos  Ferros/  RN,  CEP
59.900-000, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. Estanislau Fernandes Monte, Arquiteto e
Urbanista,  sócio  administrador, devidamente qualificado no presente processo,  vem na forma da legislação
vigente  em  conformidade  com  o  art.  109,  §  3º,  da  Lei  8.666/93,  vem  até  vossa  Senhoria,  para,
tempestivamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, perante essa distinta administração, que considerou a
presente impetrante inabilitada no processo licitatório em pauta.

1. Do direito ao recurso administrativo
Consoante legislação vigente, Lei 8.666/93 e normas de licitação, além do edital 03/2022, a faz constar que a
impugnante encontra-se em seu pleno direito de apresentar o corrente recurso administrativo.
Nesse sentido, a impetrante solicita que a ilustre comissão de licitação do TRT-21 conheça o presente recurso e
analise os fatos, tomando para si a responsabilidade do julgamento.
2. Do resumo dos fatos
Em 04 de março de 2022, essa respeitosa comissão, considerou a impetrante como INABILITADA. Os motivos
estão relacionados ao subtópico 9.1.2.2 do Termo de Referência, do edital nº 03/2022. sendo a informação
demonstrada no sistema eletrônico do Comprasnet, através de mensagem eletrônica: "Entretanto, as Certidões
de Acervo Técnico e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas pela Licitante não comprovam a sua
capacidade técnico-operacional (em consonância com o subtópico 9.1.2.2 do Termo de Referência - TR).” Além
disso, em 25 de março de 2022, a respeitosa comissão de apoio, considerou a empresa L&M serviços EIRELI,
habilitada em todas os itens do edital.
Por essa decisão, inconformada, vem a requerente, interpor o presente RECURSO, no intuito de habilitar a
impetrante ao certame em epígrade.

3. Das razões
Inicialmente,  faz-se necessário  lastrear essas razões nos princípios  norteadores do direito  administrativo e
especificamente os princípios que regem os processos licitatórios.
Dentre os princípios basilares da administração pública podemos destacar os da legalidade e impessoalidade, o
primeiro vincula a atuação do administrador à lei, e o segundo estabelece que o administrador atue sob critérios
objetivos, sem criar distinção baseado em critérios pessoais.
No caso,  o TRT-21ª Região – Tribunal  Regional  do Trabalho da 21ª Região é entidade que delibera sobre
processos trabalhistas da 21ª Região do Trabalho.
Nesse sentido, é cediço que todo processo licitatório deverá ser norteado pelo que estabelece a lei 8.666/93, na
qual se devem pautar as alegações dos licitantes.
Contudo, cabe registrar que o edital publicado, Edital nº 03/2022, é a lei específica que rege este processo
licitatório,  e  no  presente caso,  os  argumentos que serão  apresentados estão firmemente respaldados nos
princípios, leis, e da entidade profissional, como também e principalmente, no edital.

3.1 Da Proposta de Habilitação:
O edital 03/2022, estabelece no item 9.1.2.2:
“Quanto à capacidade técnico-operacional, a comprovação de aptidão da Licitante deverá ser feita através da
apresentação de atestados de realização de obras ou serviços de engenharia compatíveis com as características
e quantidades detalhadas no subitem 9.1.2.1, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e
devidamente visados por entidades profissionais competentes (CREA, CAU) ou,  ainda,  Certidões de Acervo
Técnico (CAT) acompanhadas das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) relativas à execução, direção, fiscalização ou condução de equipe das mesmas
obras ou serviços, emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA e/ou SICCAU...”)

A particularidade do item 9.1.2.2, especificamente no que tange à exigência de vista da entidade profissional de
um “atestado de realização de obras ou serviços de engenharia (...) visados por entidade profissional (...)”,
contrapõe-se à resolução 1025/2009 art.55, CONFEA, que estabelece que:
“É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.”
Enquanto que na resolução 317/86, art. 1º e 4º, do CONFEA, estipula que:
“art. 1º Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida
profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.”
E no art. 4º:
“O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu
quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados.”
“Parágrafo único - O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do Acervo Técnico
do seu quadro de profissionais e consultores.”

A  Proposta  de  Habilitação  apresentada  pela  impugnante  baseou-se  no  acervo  do  profissional  arquiteto
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ESTANISLAU FERNANDES MONTE, com vínculo de trabalho permanente, por meio dos atestados 217701 e
265836, todos com metragens compatíveis com o exigido no edital em relação às parcelas técnicas, assim como
no serviço específico de fiscalização de obras em instituição pública, objeto do edital.
Acontece que na previsão editalícia, relativa à exigência técnico-operacional da pessoa jurídica desacorda com
os normativos legais do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura), entidade que delibera sobre
questões técnicas, que proíbe, conforme o art. 55, o registro de atestado em nome de pessoa jurídica. Portanto,
não  se  faz  conexo  o  exigido,  interpretativamente,  pela  comissão  de  apoio  quanto  à  habilitação  técnico-
operacional.
O acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU diferencia bem as duas espécies:
“A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão
executar  o  serviço.  A  primeira  seria  a  capacidade  técnico-operacional,  abrangendo  atributos  próprios  da
empresa, desenvolvidos a partir  do desempenho da atividade empresarial  com a conjugação de diferentes
fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-profissional,
referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a
ser licitado.”
Como se vê, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é possível exigir que os licitantes comprovem
sua  capacidade  técnico-operacional  por  meio  de  atestados  registrados  no  CREA  ou  que  os  atestados
necessariamente estejam acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço.
Vale observar, por fim, que esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria,
representado pelo Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara e o recém-publicado Acórdão 655/2016 do Plenário:
“1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de
engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica operacional
das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem
1.5.2  do  Capítulo  III  do  Manual  de  Procedimentos  Operacionais  para  aplicação  da  Resolução  CONFEA  nº
1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 085/2011”. (Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara)
9.4.  dar ciência ao Município  de Itagibá/BA,  de modo a  evitar  a repetição das irregularidades em futuros
certames patrocinados com recursos federais, de que: (…)
9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao Crea, dando conta de
que a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/semelhantes ao previsto no objeto do edital,
contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 – TCU – 2ª Câmara; (Acórdão 655/2016 do
Plenário)”.
Em  posicionamento  bem  recente,  em  22.02.2017  foi  publicado  o  Acórdão  205/2017  que  confirma  o
entendimento do Plenário do TCU no sentido de configurar falha a:
“exigência de registro e/ou averbação de atestado da capacidade técnica-operacional, em nome da empresa
licitante, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, o que não está previsto no art.
30,  §  3º,  da  Lei  8.666/1993,  que  ampara  a  exigência  do  referido  atestado,  contida  no  item  8.7.2  do
instrumento convocatório, e contraria a Resolução Confea 1.025/2009 e os Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara
e 655/2016-TCU-Plenário”.
Ressaltamos que o atestado na forma que é solicitado não tem respaldo legal uma vez que o CREA, CAU não
registra atestados de capacidade técnica em nome de pessoa jurídica, e UM ATESTADO SEM REGISTRO NA
ENTIDADE FISCALIZADORA PERDE TOTALMENTE SUA EFICÁCIA E VALIDADE.
Ao exigir um atestado de capacidade técnica, para garantir sua validade e veracidade um atestado deve ter seu
registro um uma associação e/ou institutos quase-públicos, dotados de uma real competência institucional para
registrar atestados. Se faz necessário o vínculo, no que sirva ao registro de atestados de desempenho, em
função do próprio interesse público que está em campo no certame.
No caso de serviços de engenharia, o edital deve apenas exigir o atestado de capacidade técnica profissional /
operacional em nome dos responsáveis técnicos da licitante (capacidade técnico profissional), o que coaduna
com os normativos e resoluções.
Na verdade, todo o registro dos atestados, quando da realização de uma obra ou serviços, é feito em nome do
profissional e não da empresa, tendo em vista a legislação do CONFEA acima apontada. A capacidade técnico-
operacional da empresa é composta do quadro de profissionais que carregam consigo a experiência profissional
adquirida com os trabalhos desenvolvidos.
E tal conduta certamente não se coaduna com os princípios básicos das licitações, contidos no Art. 37, XXI, da
Constituição Federal e no Art. 3º da Lei das Licitações, tais como os da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, e seleção da proposta mais vantajosa.

3.2 Da julgamento de aceitabilidade do certame:

Em 21  de  fevereiro  de  2022,  por  meio do sistema de mensagem eletrônica  do certame, a  empresa T.S.
Engenharia e Serviços Ltda, foi considerada inabilitada por não atendimento ao item 9.1.2.2 do edital, como
supracitado, o referido item trata da habilitação técnico-operacional. Sendo a referida empresa considerada
inabilitada por não apresentar ATESTADO EM NOME DA EMPRESA.
No entanto, em referência ao edital 03/2022, no item 9.1.2.1, que cita:
“A atividade a ser comprovada corresponderá à realização do seguinte item:
a) Execução, direção, fiscalização ou condução de equipe de obra ou serviço técnico de engenharia relativo à
construção, reforma, recuperação, demolição, reparação, adaptação, instalação, conservação ou manutenção de
edifícios, ou atividade técnica equivalente, de edificação com um mínimo de 1500 m2 de área construída em
uma mesma obra ou serviço, ou 3000 m2 distribuídos em obras ou serviços diversos, sendo que o menor
dessas obras ou serviços não poderá corresponder a execução em edificação com área construída inferior a 750
m2 .”
E ainda no item 9.1.2.3, tem-se:
“Quanto à capacidade técnico-profissional, a comprovação de aptidão (exigível durante o processo licitatório
apenas para o engenheiro civil pleno indicado pela Licitante como responsável pela supervisão e coordenação
dos serviços de acompanhamento e fiscalização) deverá ser feita através da apresentação de Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART), com a devida baixa no respectivo CREA, ou Certidões de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo sistema CREA/CONFEA que atestem, em ambos os casos, uma experiência prévia mínima de 5
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(cinco) anos na execução, direção, fiscalização ou condução de equipe de obras ou serviços de engenharia, de
características semelhantes àquele descrito no subitem 9.1.2.1, alínea "a", em quaisquer quantidades e desde
que sob a responsabilidade técnica...”

Pois bem, a empresa T.S. Engenharia Ltda apresentou por meio do sistema as seguintes ART´s, CAT’s:
1) nº1327383/2018, referente à execução de obra no município de Serrinha dos Pintos, com 1.114,00m2, não
baixada;
2) nº 1335530/2018, com 1.118,40m2. baixada e válida; e
3) nº 1297948/2009, com 1.185,00 m2, baixada e válida.
Somando-se as duas ART’s válidas tem-se 2.303,40 m2, o que não atende ao edital.
Sendo justa a inabilitação, não por motivo técnico-operacional, mas é o motivo técnico profissional a razão legal
de sua inabilitação.
Na continuidade do certame, no dia 25 de março de 2022, a equipe de apoio da Licitação edital 03/2022
TRT-21, considerou como habilitada a empresa L&M serviços EIRELI, considerando-a atender aos requisitos do
item 9.1.2.2 do TR do edital 03/2022, por apresentar atestado em nome da empresa. Ora, se o atestado em
nome da empresa não pode ser registrado e por esse motivo não tem valor legal, conforme art 55 da resolução
1025/2009 CONFEA. Portanto e, certamente é um acervo de valor profissional e não de valor da pessoa jurídica,
o  que faz a  empresa L&M, habilitada no quesito habilitação técnico-profissional,  bem como na habilitação
técnico-operacional, assim como qualquer outra empresa do certame que apresente um quadro de profissionais
com acervo técnico alinhado com o objeto. É importante frisar que, segundo o ordenamento jurídico, os atos
administrativos  devem  atender  à  legislação  federal  brasileira.  Já  que  as  normas,  resoluções  e  edital,
apresentados na presente peça, devem inter-relacionar-se, e, por força da interpretação justa, e, seguindo o
princípio  da  legalidade,  a habilitação técnico-operacional  da pessoa jurídica  é  o  acervo da pessoa jurídica
registrado em conselho de classe em nome da pessoa jurídica, o que não aconteceu, nem pode acontecer, se
atendido o art. 55 da resolução 1025/2009 CONFEA.
Sendo assim, o acervo da impetrante, atende isonomicamente à habilitação técnico-operacional.
Por  outro  lado,  por  motivo  de  lances  eletrônicos,  a  empresa  L&M obteve  um valor  superior  ao  valor  da
recorrente.
Por sua vez, a recorrente, a empresa E MONTE ARQUITETURA, com proposta de valor inferior, obteve o segundo
lugar na ordem de valor de todas as propostas do certame.

1. Do Pedido
Diante de todo o exposto, tendo em vista que a impetrante atendeu a todos os requisitos exigidos no processo
licitatório, requer-se que seja revista a decisão da equipe de apoio no que tange à habilitação da L&M Serviços,
desabilitando-a, e, habilitando a E MONTE ARQUITETURA.
Nestes termos,
Pedimos bom Senso, legalidade e deferimento.
Atenciosamente,
Natal, 27 de março de 2022.

__________________________________________
E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Estanislau Fernandes Monte
Sócio administrador
RG. 1120418072
CPF: 790.892.754-87

Fechar
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