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ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2017 

 

Objeto: “Execução de pavimentação em CBUQ, na quantidade total de 14.410,07 

m2, incluindo: serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e subbase, 

meio fio e sarjeta, revestimento em CBUQ, paisagismo e urbanismo, sinalização 

de transito e serviços diversos para as ruas Delegado Theolindo Baptista de 

Siqueira, Rua Leonardo Muraski, Rua das Amoreiras, Rua Simão Domakoski, Rua 

Elísio Ferreira do Nascimento”. 

Valor: R$ R$ 3.167.397,05 (Três milhões cento e sessenta e sete mil trezentos 

e noventa e sete reais e cinco centavos). 

Inicialmente, ANALISA-SE o recurso administrativo interposto pela recorrente 
abaixo identificada contra a decisão de inabilitação da Comissão Especial de 

Licitação de Obras Públicas de Licitação, por tratar-se de protocolo em prazo 
TEMPESTIVO. 
 

Recorrente: FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA – EPP, CNPJ Nº 
18.330.394/0001-01 

Protocolo: 0018.0015937/2017 
 
 

1) DOS FATOS 
 

Em resumo, a empresa recorrente acima identificada NÃO CONCORDA com o 
resultado de sua inabilitação no certame licitatório da Concorrência Pública nº 
09/2017 promovida pela Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas de 

Almirante Tamandaré, cuja abertura ocorreu no dia 10 de agosto de 2017. 
 

Na ocasião da abertura, os documentos das empresas foram verificados pelos 
membros da Comissão de Licitação e demais representantes das empresas que 

estavam presentes. Da análise, resultou inclusive constado em Ata a solicitação 
de diligência contra o Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela empresa 
FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA – EPP (acima qualificada). 

 
A recorrente, também, apresentou a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e Dívida Ativa da União com prazo de validade para 09 de 
agosto de 2017, portanto vencida para o dia da abertura que ocorreu em 10 de 
agosto de 2017. 
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Imediatamente após a abertura, a Comissão Especial de Licitação de Obras 

Públicas iniciou procedimentos de diligência a fim de apurar os questionamentos 
levantados em Ata contra o Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela 

Empresa aqui recorrente, bem como identificar a qualidade dos serviços 
executados, isto porque, o propósito da apresentação de Atestados de Capacidade 
Técnica pelas licitantes é justamente comprovar a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA para 

execução de serviços, conforme preceitua o Artigo 30, parágrafo 1º da Lei nº 
8666 de 21 de junho de 1993. 

 
A Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas emitiu o ofício nº 09/2017 – 
CELOP na data de 14 de agosto de 2017 nominal à empresa recorrente 

atribuindo-lhe o prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento do ofício 
para a apresentação de documentação complementar acerca dos serviços 

executados constantes no referido Atestado, a saber: a) Cópia dos projetos de 
geometria, drenagem, pavimentação, obras complementares e demais;  b) Cópia 
das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s dos respectivos projetos; c) 

Cópia do contrato de prestação de serviços referente à execução da obra; d) 
Cópia das notas fiscais referente à execução da obra. O referido ofício foi recebido 

pelo Sr. Fabrício Aparecido da Silva RG. 9.979.627-9 PR, representante legal da 
empresa no dia 14 de agosto de 2017. 
 

O prazo para apresentação da documentação findou em 21 de agosto de 2017, 
porém, até a presente data a recorrente não apresentou qualquer documento 

nem solicitou dilação de prazo para juntada de documentos, ignorando totalmente 
a solicitação da Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas. 
 

A Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas emitiu o ofício nº 08/2017 – 
CELOP na data de 14 de agosto de 2017 nominal ao Departamento de 

Fiscalização do Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia - CREA/PR 
solicitando os documentos a seguir: a) Identificação dos autores dos projetos da 

referida obra conforme ATO NORMATIVO nº 02 de 25 de agosto de 2006; b) 
Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s dos projetos conforme 
subitem anterior; c) Identificação do responsável técnico que emitiu o laudo 

técnico a que se refere a CAT nº 445/2016 – selo A30313, uma vez que não 
identificação de engenheiro na emissão do referido Atestado de Capacidade 

Técnica; d) Cópia da Anotações de Responsabilidade Técnica - ART do laudo 
conforme subitem anterior. Em resposta, o CREA/PR informou que não constam 
nos arquivos daquele Conselho Fiscalizador as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART referente aos projetos daquela obra acervada pelo selo A3013, fato 
que pode ser caracterizado, se comprovado, na prática do “acobertamento” 

conforme Decisão Normativa nº 069 de 23 de março de 2001 do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia - CONFEA, a qual segue transcrita abaixo. 
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“DECISÃO NORMATIVA N° 069, DE 23 MAR 2001 - CONFEA 

 

Dispõe sobre aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, imprudência e negligência e dá 

outras providências. 

 

O Plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso III do art. 10 do Regimento do CONFEA, aprovado pela Resolução nº 

373, de 16 de dezembro de 1992, 

 

DECIDE: 

Art. 1º O profissional que se incumbir de atividades para as quais não possua conhecimento técnico 

suficiente, mesmo tendo legalmente essas atribuições, quando tal fato for constatado por meio de perícia 

feita por pessoa física habilitada ou pessoa jurídica, devidamente registrada no CREA, caracterizando 

imperícia, deverá ser imediatamente autuado pelo CREA respectivo, por infração ao Código de Ética 

Profissional. 

 

Art. 2º O profissional que, mesmo podendo prever conseqüências negativas, é imprevidente e pratica ato 

ou atos que caracterizem a imprudência, ou seja, não leva em consideração o que acredita ser fonte de 

erro, deverá ser autuado pelo CREA respectivo por infração ao Código de Ética Profissional, após 

constatada a falta mediante perícia feita por pessoa física habilitada ou pessoa jurídica devidamente 

registrada no CREA. 

 

Art. 3º Os atos negligentes do profissional perante o contratante ou terceiros, principalmente aqueles 

relativos à não participação efetiva na autoria do projeto e na execução do empreendimento, 

caracterizando acobertamento, deverão ser objeto de autuação com base no disposto na alínea “c” do art. 

6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com possibilidade de aplicação da penalidade de 

suspensão temporária do exercício profissional, prevista no art. 74 da referida Lei, se constatada e 

tipificada a ocorrência de qualquer dos casos ali descritos. 

 

Art. 4º Com o intuito de caracterizar o acobertamento profissional, deve o CREA constituir processo 

específico, contendo, além de outros documentos julgados cabíveis, o seguinte: 

 

I – relatório de visita ao local onde se realiza a obra ou serviço, elaborado pelo fiscal do CREA, 

informando sobre a existência de uma via da ART e do(s) projeto(s) no local do empreendimento, 

detalhando o estágio atual dos trabalhos e tecendo, mediante consulta ao Livro de Obras ou Livro de 

Ocorrências, se for o caso, comentários acerca das evidências da não participação efetiva do profissional, 

anexando também: 

 

a) fotografias do empreendimento, com os principais detalhes; e 

b) declarações prestadas pelo proprietário da obra/serviço ou seu preposto, atestando ou não o 

acompanhamento técnico devido; 

 

II – cópia do ofício que deverá ser enviado ao profissional responsável pela autoria e/ou execução, 

conforme constar da ART, convidando-o a prestar esclarecimentos sobre a sua efetiva participação no 

empreendimento e a informar detalhes do projeto, inclusive sobre o andamento dos trabalhos, estágio 

atual, próximas etapas e material empregado; 

 

III – informações relativas à possível existência de processos transitados em julgado contra o profissional, 

pelo mesmo tipo de infração; e 

 

IV – cópia dos projetos. 

 

Art. 5º Tanto a negligência quanto a imprudência e a imperícia, quando comprovadas, poderão acarretar 

ao profissional o cancelamento do seu registro no CREA dentro do contexto previsto no art. 75 da Lei nº 

5.194, de 1966, se constatada e tipificada a ocorrência de quaisquer dos atos ali mencionados. 

Art. 6º Esta Decisão Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Decisão Normativa nº 019, de 21 de 

junho de 1985, do CONFEA.” 

 
Após expirado o prazo para apresentação de documentação complementar quanto 

à diligência promovida pela Comissão de Licitação, foi publicado o Aviso de 
Resultado de Habilitação na data de 01 de setembro de 2017. 
 

Na data de 05 de setembro de 2017, foi novamente publicado o Aviso de 
Resultado de Habilitação contendo uma retificação ortográfica. 

 
Na data de 13 de setembro de 2017, a Recorrente protocolou o Recurso 
Administrativo contra a decisão de inabilitação da Comissão Especial de Licitação 

de Obras Públicas em função das irregularidades observadas na apresentação da 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União com data vencida e quanto à comprovação 
através de documentos complementares como notas fiscais, projetos de 

geometria, drenagem, pavimentação, obras, etc. 
 
 

2) DO REQUERIMENTO DA RECORRENTE 
 

Requer provimento do recurso para habilitação da Recorrente reconsiderando a 
decisão da Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas. 
 

 
3) DA DECISÃO 

 
Considerando que o Edital de Licitação foi corretamente publicado em 
conformidade com as determinações legais, em especial no contido na Lei Federal 

n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Art. 21, parágrafo 2º, Inciso II, letra “a”, por 
meio da Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas, designada pela 

Portaria nº 444 de 17 de fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré; 
 

Considerando que a Empresa Recorrente não atendeu a Diligência ao ser 
solicitada a apresentar documentos complementares relativos à execução da obra 

mencionada no Atestado de Capacidade Técnica; 
 
Considerando a informação do Departamento de Fiscalização do CREA/PR que 

informou que não constam as Anotações de Responsabilidade Técnica 
quanto aos projetos da referida obra, que, por tal motivo, podem resultar na 

prática do acobertamento de acordo a DECISÃO NORMATIVA N° 069, de 23 de 
março de 2001 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; 
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Considerando que a Recorrente não atendeu o item 10.2.2 “a” do Edital, 

quando apresentou a Certidão Vencida de Tributos Federais na data do certame, e 
que, considerando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 que trata da 

possibilidade da comprovação da regularidade fiscal no ato da assinatura do 
contrato, ora, tal benefício não se aplica ao caso, porque a razão da inabilitação é 
o não atendimento do item editalício porque a Licitante não apresentou certidão 

válida no dia do certame. Neste ínterim, não está em discussão o fato da certidão 
ser positiva ou outro quanto aos débitos, ou seja, não cabe neste caso a 

concessão dos benefícios da referida lei Complementar. 
 
Por fim, esta Comissão Especial de Licitação, NÃO ACATA O RECURSO CONTRA 

INABILITAÇÃO INTEPOSTO PELA RECORRENTE, de forma a manter a 
continuidade dos procedimentos licitatórios. 

 

Almirante Tamandaré/PR, 14 de setembro de 2017. 
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