
ILUSTRÍSSIMA SENHORA, RAILDA DE SOUSA SANTOS, . PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS – 
TOCANTINS  

Tomada de Preço no 2022.003-PMA - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
SEXTAVADOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS/TO 
 
Construtora Ponte Alta Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob no 07.707.082/0001-58, com sede Rua Quintino Bocaiúva, nº 1750, 
Bairro Nova Araguatins. CEP: 77.950-000, Araguatins/TO por seu representante 
legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea a do inciso I, do 
art. 109, da Lei no 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 
RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa digna Comissão de 
Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu 
inconformismo pelas razões a seguir articuladas: 

I- DOS FATOS SUBJACENTES 
 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o 
certame licitatório susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita 
observância das exigências editalícias. 

 
No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a 

subscrevente inabilitada sob a alegação de que teria “apresentado atestado de 
capacidade técnica do engenheiro José Joaquim e o mesmo não está inscrito no 
CREA como responsável técnico da empresa, conforme item 3.1.2 do edital. O 
Profissional indicado para acompanhar a execução dos serviços foi Lucas de Sousa 
Gonçalves e não foi apresentado atestado de capacidade técnica de mesmo.” 

II - AS RAZÕES 

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente 
inabilitada sob o argumento acima enunciado, incorreu numa falha. 

Senão vejamos: 

No que se a exigência relacionada à qualificação e 
capacidade técnica profissional, o artigo 30, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93 determina 
que: 



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

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, 
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a:                
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

Portanto, o mencionado dispositivo traz uma clara 
limitação às exigências para comprovação da capacitação técnico-profissional, qual 
seja, possuir no quadro permanente profissional de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra semelhante. 

A Lei, ao impor a limitação de exigência, não prevê a 
necessidade de que tal profissional seja o inscrito no CREA como responsável 
técnico pela empresa licitante, mas tão somente que o profissional seja detentor de 
atestado de responsabilidade técnica e pertença ao quadro da empresa. 

Analisando as exigências legais acima dispostas, 
observa-se que a empresa Recorrente cumpriu com a previsão legal, porquanto tem 
em seu quadro o profissional José Joaquim da Silva Júnior, Engenheiro Civil, 
inscrito no CREA sob o nº 90855 D/TO, sendo este detentor de atestado de 
capacidade técnica para execução de obra ou serviço conforme exige a Lei 
8.666/93, sendo este o profissional que acompanhará a obra. 

Como prova, seguem em anexo contrato de Prestação de 
Serviços firmado entre o referido engenheiro e a empresa ora Recorrente. Tal 
contrato já foi apresentado à comissão de licitação no momento da entrega 
documental. 



Ademais, esclarece-se que o Sr. Lucas Sousa Gonçalves 
é apenas o responsável pelos atos de administração da Construtora Recorrente, e 
Joaquim da Silva Junior é o Engenheiro, pertencente ao quadro da empresa, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica, que acompanhará a Obra. 

Diante de todo o exposto, resta evidente que qualquer 
exigência editalícia que esteja além das limitações previstas no dispositivo acima 
exposto não pode ser utilizada como fundamentação para inabilitação da empresa 
ora Recorrente. Desta forma, o simples fato de o profissional não estar cadastrado 
no CREA como responsável técnico da empresa, não é fundamento para 
inabilitação, vez que é suficiente que pertença ao quadro de prestadores de serviço 
da empresa licitante. 

III- DO PEDIDO 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o 
presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a falha ocorrida, admita-se 
a participação da recorrente na fase seguinte da licitação. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que 
essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão em conformidade com o 40 , do 
art. 109, da Lei no 8666/93. 

Nestes Termos 
P. Deferimento 

Araguatins-TO, 02 de Maio e 2022. 
 

________________________ 
Lucas de Sousa Gonçalves 
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