
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões 
 
 
A Comissão Permanente de Licitações e Contratos-CPL da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal- CODHAB/DF, SCS Q.6 Bloco 
A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.036-918, vem por meio deste analisar, 
as razões e as contras razões das empresas pertinentes ao Pregão Eletrônico 
nº 08/2018, Processo nº 00392-00002061/20 OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na área de perícias em engenharia civil para prestação 
de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de 
laudos, dos prédios Edifício Sede e Edifício Arquivo da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, com valor estimado da 
contratação: R$ 73.869,25 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e nove 
reais e vinte e cinco centavos), pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a 
seguir explicitadas, a saber: 
 
RECURSO: 
A empresa, ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com a razão 
social de EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), doravante simplesmente 
designada RECORRENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 19.425.460/0001-90, 
estabelecida à cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com valor 
ofertado da contratação: R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 
 
CONTRA RAZÃO: 
A PROJECON – Projetos e Construções LTDA–ME, pessoa jurídica de direito 
privado doravante simplesmente designada RECORRIDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.765.850/0001-20, com sede na Av. Cruzeiro do Forte, 574, sala 08, Boa 
Viagem, Recife/PE, com valor ofertado da contratação: R$ 38.150,00(trinta e 
oito mil cento e cinquenta reais). 
 
I – CONDIÇÕES INICIAIS: 
 
O julgamento das Razões e das Contrarrazões Interpostas passa pelo juízo 
tendo o recebimento das presentes Razões e das Contrarrazões, na forma 
prevista em lei, com seus encaminhamentos, devidamente dentro dos prazos, 
portanto sendo tempestivas, as quais serão explicitadas na lisura, na isonomia 
e na imparcialidade no julgamento em questão, buscando pela proposta MAIS 
VANTAJOSA para a administração.   
 
Examinemos pontualmente as questões da recorrida e da recorrente: 
 
II – DOS FATOS: 
 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
”Da Irregular Participação da Recorrida 
O edital deste processo licitatório dispõe na sua inicial o que segue: 
“1. DO OBJETO 



1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PERÍCIAS EM 
ENGENHARIA CIVIL para prestação de serviços de perícia técnica das condições 
das estruturas, com emissão de laudos, dos prédios Edifício Sede e Edifício 
Arquivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.” 
(grifo nosso)  
 
“2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 
2.1. Poderão participar deste Pregão AS EMPRESAS INTERESSADAS DO RAMO 
DE ATIVIDADE DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO que comprovem sua qualificação, 
na forma indicada neste Edital:” (grifo nosso) 
Ocorre que a recorrida, na documentação apresentada e, em específico em seu 
contrato social, manifesta clara e inequivocamente o Objeto Social da empresa 
de a PROJECON possui objeto social indicado na 3ª alteração e consolidação do 
contrato social, cláusula segunda: "O objetivo social é elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura: Execução, fiscalização, supervisão e gerenciamento de 
obras. (art. 997 II,CC/2002)."  
Não trata de perícia, laudos, ou ainda de forma abrangente, serviços de 
engenharia, assim em desacordo ao item 1.1 Objeto deste edital, 
consequentemente, desatendendo integralmente a condição básica para 
participar deste certame, ou seja, ser “DO RAMO DE ATIVIDADE DO OBJETO 
DESTA LICITAÇÃO”, conforme item 2.1 deste edital.” 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
“A recorrente diz que a empresa não atua no ramo de engenharia, que não 
executa serviços de perícia de estruturas, com emissão de laudos, fatos estes 
incoerentes, pois a contrarrazoante é uma empresa de engenharia, com registro 
no CREA sob nº PE-011561, detentora de acervo na área de prestação de 
serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de 
laudos, tudo em conformidade com o objeto de contratação. Isto comprovado 
através dos documentos anexados no sistema pelas certidões emitidas do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, cumprindo as 
exigências editalícias em sua integridade. As quais apresentamos novamente 
abaixo: 
CAT CREA DF Nº 0720160001159, referente a Elaboração de Laudo Pericial para 
avaliação da estrutura do primeiro Subsolo do edifício Anexo II do TRF 1. Região; 
CAT CREA PE Nº 2220436737/2016, referente a contratação do serviço de 
engenharia especializado em perícia técnica para elaboração de Laudo Pericial 
de Avaliação referente ás manifestações patológicas da estrutura física do 
prédio do INCRA Sede. 
CAT CREA PE Nº 2220436709/2016, referente a Elaboração Pericial das 
manifestações patológicas nos 
elementos estruturais da edificação do Centro Comunitário Salesiano; 
CAT CREA PE Nº 222043615/2016, referente a análise e elaboração de projeto 
de reforço estrutural para o prédio do Fórum de Justiça Dr. Cândido Honório, 
Coari/AM;” 
 
CPL: Em análise do apontamento feito pela recorrente, realizamos diligência na 
documentação anexada ao Sistema Comprasnet, bem como, analisamos o 



disposto no Edital no item 2 “CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
ELETRÔNICO” subiten 2.1 “Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas 
do ramo de atividade do objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na 
forma indicada neste Edital”(grifo nosso) 
 

A empresa recorrida apresentou a documentação necessária para a 
comprovação das atividades do RAMO de engenharia constante nas atividades 
econômica segundarias (serviços de engenharia), pertinentes ao objeto desta 
licitação, conforme comprovação abaixo (grifo nosso). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“Das Inconsistências Contidas na Proposta Final de Preços Apresentada pela 
Recorrida O edital em seu item 5.6 descreve:  
“5.6. Sendo aceitável sua(s) proposta(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) 
deverá(ão) apresentá-la(s), em papel timbrado, datada, assinada, juntamente 
com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado e identificado 
o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
solicitação do pregoeiro (a), na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, 
Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações –6º andar– CEP 
70.036-918 – Brasília/DF, devendo a(s) proposta(s) conter(em): a) Nome da 
proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 
Federal;” Verificamos o não atendimento da exigência editalícia indicada ao item 
5.6 letra "a", a qual manifesta que a proposta deverá informar o número da 
inscrição estadual ou do distrito federal, a PROJECON não mencionou qualquer 
dado ou informação em sua proposta.” 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
“Pelo decreto nº 38.460, de 30 de julho de 2012, decreta em seu Art. 1º a 
contrarrazoante é isenta de inscrição estadual, por isso não possui inscrição 
estadual, nem tampouco é uma exigência editalícias tê-la.” 
 
CPL: Em diligência ao referido Decreto nº 38.460, de 30 de julho de 2012, 
constatamos o disposto no art. 1º, a saber: 

“Art. 1º É vedada a concessão de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Pernambuco - CACEPE à empresa de 
construção civil, entendendo-se como tal aquela cuja atividade 



principal esteja enquadrada em algum dos códigos de atividades 
constantes da Seção F da tabela normatizada pela Comissão 
Nacional de Classificação – CONCLA, órgão colegiado diretamente 
subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.” 

 
Quanto ao disposto em edital reza, a saber: 
 

5.6 “Sendo aceitável sua(s) proposta(s), a(s) empresa(s) 
vencedora(s) deverá(ão) apresentá-la(s), em papel 
timbrado, datada, assinada, juntamente com a(s) 
documentação(ões) de habilitação, em envelope fechado 
e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro 
(a), na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, 
Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações 
–6º  andar– CEP 70.036-918 – Brasília/DF, devendo a(s) 
proposta(s) conter(em): 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ 
e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal;” 

 
Em relação à documentação apresentada (proposta), foi constatada a falta da 
inscrição estadual conforme relatado pela recorrida amparada pelo decreto 
supracitado.  
 

 
 

RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“Das Inconsistências Contidas na documentação de Habilitação Fiscal, Jurídica e 
Econômico-Financeira Apresentada pela Recorrida. 
Conforme indicado no edital, item abaixo: 
“7.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e 
habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 



Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada 
ou aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital. 
Identificou-se que a recorrida agiu em desacordo ao item 7.2, dada a certidão do 
SICAF apresentada indica, inequivocamente, a "Atividade Econômica: 7111-1/00 - 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA", também em desacordo ao item 1.1 do edital. 
Ao item seguinte:  
“7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os 
seguintes documentos: ... 
III - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. “NO CASO DE PRAÇAS COM MAIS DE UM 
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, DEVERÃO SER APRESENTADAS AS CERTIDÕES DE 
CADA UM DOS DISTRIBUIDORES;” (grifo nosso)” 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
“A recorrente tenta confundir a comissão de licitação, pois omiti o texto 
precedente do edital, que diz: 
"As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer 
um dos índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social 
ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) 
item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos 
itens que pretenda concorrer. 
a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o 
balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo 
Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme 
regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital." 
Ora, a declaração do SICAF apresentada pela contrarrazoante mostra que todos 
os itens são superiores a 1 (um), portanto não existe a necessidade do envio do 
balanço Patrimonial em conformidade com o edital.” 
 
CPL: Em diligência a documentação anexada ao Sistema Comprasnet 
identificamos a presença da atividade de engenharia, a saber: 



 
 

 



 
 
 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“A PROJECON, contrariamente à exigência editalícia acima (item 7.2.1, III), 
apresentou a Certidão Falimentar APENAS do 1º Ofício de Distribuição do Recife, 
ocorre que em Recife existem 3 (TRÊS) ofícios de distribuição, sendo o edital 
explicito ao EXIGIR "No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores". 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
“A recorrente, mas uma vez, demonstra seu inconformismo, faltando com a 
verdade ao dizer que em Recife existem 3 (três) ofícios de distribuição para 
obtenção de certidão falimentar. Em Recife, apenas o 1. Ofício de Distribuição da 
Capital, Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, sito a avenida Des. Guerra 
Barreto, s/n, Ilha Joana Bezerra, Recife/PE, tem esta competência, e esta foi 
apresentada pela contrarrazoante, atendendo as exigência do edital..” 
 
CPL: 
 Em diligência a documentação anexada ao Sistema Comprasnet identificamos 
a presença da certidão de falência e a comprovação de que a realmente 
registro de 03(três) cartórios de distribuição no Estado de Pernambuco na 
Cidade de Recife, em relação a não apresentação dos balanços patrimoniais 
saber:  
 
 



 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 1º 
contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 1º contador e distribuidor 

Nome do Titular: José Gilson de Oliveira Cabral 

Nome Substituto: Fernando Carlos da Silva e Elzierre Antunes Bezerra da Silva 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Oliveira Lima 

Comarca: Recife 

Entrância: Terceira 

Data Instalação: 

Data Atualização: 10/10/2006 

Dados de Contato e Atendimento: 

Telefone: (0xx81) 3412-5908 

Horário de Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. 

Área de abrangência: Município de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  
Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum do Recife – Complexo Joana Bezerra 

Bairro: Ilha Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 



CEP: 50090-700 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 1º contador e distribuidor 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 2º 
contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 2º contador e distribuidor 

Nome do Titular: Cassiano Ricardo Uchôa Maia 

Nome Substituto: Inajá Lima dos Santos 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Dantas de O. Lima 

Comarca: Recife 

Entrância: Terceira 

Data Instalação: 2/2/1901 

Data Atualização: 10/10/2006 

Dados de Contato e Atendimento: 

Telefone: (0xx81) 3412-5907 

Horário de Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. 

Área de abrangência: Município de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  
Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum Des. Rodolfo Aureliano 

Bairro: Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 

CEP: 50090-700 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 2º contador e distribuidor 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 3º 
contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 3º contador e distribuidor 

Nome do Titular: Roberto Padilha Borba Maranhão 

Nome Substituto: 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Oliveira Lima 

Comarca: Recife 

Entrância: Terceira 

Data Instalação: 11/3/1998 

Data Atualização: 10/10/2006 



Dados de Contato e Atendimento: 

Telefone: (0xx81) 3412-5906 

Fax: (0xx81) 3412-5906 

Horário de Atendimento: De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. 

Área de abrangência: Comarca de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  
Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum do Recife 

Bairro: Ilha Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 

CEP: 50080-900 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 3º contador e distribuidor 

 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“foram evidenciadas demais inconsistências, no item 7.2.1.1, II, transcrito abaixo: 
“7.2.1.1. Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: “ 
... 
II - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Cooperativa, de acordo com o Decreto nº 8.538/2015, se for o caso;” Ocorre que 
a recorrida em sua declaração apresentada não informa qual porte, já que 
declara apenas que é "MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE", 
tornando tal documento inválido e nulo de pleno direito.  
Em outro ponto do edital temos: “ 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
“A recorrente, fala ainda da declaração de Microempresa, que não informa qual o 
porte. Pois bem, a declaração enviada pela contrarrazoante está titulada 
"Declaração de enquadramento como microempresa", não procede este fato.” 
 
CPL: Em diligência a documentação anexada ao Sistema Comprasnet 
identificamos a apresentação da certidão abaixo: 
 



 
 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“Por fim, desacordo ao item 7.2.2 - XI, cadastro CIM Município informa que a 
empresa possui atividade econômica apenas para SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 
novamente em descordo ao item 2.1 do edital. Também não possui ALVARÁ de 
funcionamento.” 
 
CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
” a recorrida incorreu em desacordo ao item 7.2.2 - IV, CND da Prefeitura é 
ressaltado apenas a atividade econômica de SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
OBRAS ENGENHARIA, também em descordo ao item 2.1 do edital." 
Torna-se repetitivo a apelação da recorrente, em querer dizer que a empresa é de 
arquitetura, se fosse, teríamos o registro no CAU. A contrarrazoante é uma 
empresa de engenharia, e a CND apresentada referese ao seu CNPJ, nº 
07765850/0001-20, indicado no campo 4 da certidão. A contrarrazoante já 
demonstrou acima a compatibilidade de suas atividades em conformidade com 
o objeto contratado, através do seu acervo técnico.” 
 
CPL: Em diligência a documentação anexada ao Sistema Comprasnet a 
recorrida já se manifestou quanto a este questionamento o qual já foi 
demostrado a sua relação compatível com as atividades no ramo de 
engenharia. (grifo nosso) 
 



 
 

 



 
 
 
RAZÕES DA RECORRENTE DORAVANTE ELEMENTHAL...: 
“Das Inconsistências Contidas no Atestado de Capacidade Técnica Apresentado 
pela Recorrida. 
Primeiramente, cumpre esclarecer acerca do descumprimento, pela Recorrida, 
dos requisitos contidos no edital ao que tange à apresentação de atestado 
técnico.  
Dispõe Termo de Referência anexo ao Edital no quesito 15 o seguinte:  
“15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
... 
15.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a seguinte 
documentação relativa à Capacidade Técnica-Profissional: 
15.2.1 Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, juntamente com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre a aptidão para desempenho da 
respectiva atividade, em nome de profissionais da área de Engenharia, que sejam 
pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo, conforme Item I, § 1º, 
Artigo 30, da Lei 8.666/93;” Ocorre que a Recorrida, apresentou 4 (quatro) 
atestados, sendo que destes apenas 3 (três) foram registrados e possuem CAT 
válida. 
Deste 3 (três) atestados válidos com CAT registrada pela CREA, sendo que 
nenhum é COMPATÍVEL ao objeto, de tal forma não atendeu a qualificação 
técnica exigida.” 
 
 



CONTRA RAZÕES DA RECORRIDA DORAVANTE PROJECON...: 
"Ocorre que a Recorrida, apresentou 4 (quatro) atestados, sendo que destes 
apenas 3 (três) foram 
registrados possuem CAT válida." 
"Deste 3 (três) atestados válidos com CAT registrada pela CREA, sendo que 
nenhum é COMPATÍVEL ao 
objeto, de forma não atendeu a qualificação técnica exigida." 
Não foram 4 (quatro) atestados e sim 5 (cinco), sendo 4 (quatro) certidões e 1 
(um) atestado, estes foram analisados pela área técnica a qual se posicionou a 
respeito, na ata 1 complementar: "Concluo que, à documentação apresentada 
pela empresa vencedora do referido certame, Atestados de Capacitação Técnica 
preenchem os requisitos exigidos no Edital de Licitação." 
GEPHAB/DIPRO/CODHAB. Pelo exposto, a recorrente fez uma análise não 
objetiva, simplesmente os invalidou, sem nenhum respaldo técnico, não apontou 
que falhas ocorreram, fato este que não condiz, demonstrando seu 
inconformismo.” 
 
CPL: Em diligência a documentação anexada ao Sistema Comprasnet  
identificamos a apresentação de um atestado de capacidade técnica o que já 
comprova a aptidão técnica, pois o disposto no edital no anexo I item 15 DA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitens 15.1 ao 15.2.2.2,  não menciona o quantitativo 
a ser apresentados pelos licitantes, a saber: 

“15.1 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a 
seguinte documentação relativa à Capacidade Técnica-Operacional: 

 15.1.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, da empresa licitante e de seu(s) responsável 
(is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados. 

15.1.1.1        No caso de a empresa licitante ou o responsável 
técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Distrito 
Federal, deverão ser providenciados, se exigido pelo conselho, os 
respectivos vistos deste órgão regional, caso necessário, por 
ocasião da assinatura do contrato. 

15.1.1.2        O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão 
possuir vínculo com a proponente no momento da contratação; 

15.1.2 Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) da jurisdição da empresa, 
comprovando atividade relacionada com o objeto deste Termo, 
conforme Item I, Art. 30, da Lei nº 8.666/1993; 

15.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a 
seguinte documentação relativa à Capacidade Técnica-Profissional: 

15.2.1 Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, juntamente com a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre a 
aptidão para desempenho da respectiva atividade, em nome de 
profissionais da área de Engenharia, que sejam pertinentes e 
compatíveis com o objeto deste Termo, conforme Item I, § 1º, Artigo 
30, da Lei 8.666/93; 

15.2.2 Declaração da LICITANTE de que apresentará, no ato da 
assinatura do Contrato, os documentos que comprovem que possui 
em seu quadro permanente Responsável Técnico de nível superior 
com habilitação na área de Engenharia Civil, 
devidamente  registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) de jurisdição da empresa, detentor de atestado 



de responsabilidade técnica por execução de serviço com 
características semelhantes ao objeto deste Termo, responsável 
pelos serviços constantes na proposta, conforme art. 59, da Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

15.2.2.1 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por 
meio de apresentação de cópias de Carteiras de Trabalho (CPTS), 
ou fichas de registro de empregado que comprove a condição de 
pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que 
demonstre a condição de sócio do profissional, ou declaração de 
contratação futura do profissional, com anuência deste, ou, ainda, 
por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo 
trabalhista e regido pela legislação civil comum. 

15.2.2.2 Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de 
comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão 
participar do serviço objeto deste Termo, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme 
determina, em seu Artigo 30, §10, a Lei nº 8.666/93.” 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Conclusão: 
 
A CPL mediante aos apontamentos e os esclarecimentos conclui que não 
prospera os argumentos quanto aos apontamentos feitos pela recorrente a 
respeito dos itens 15 do anexo I do Edital, item 1 subitens 1.1, 2.1, 5.6, 7.2, 
7.2.1.1, 7.2.2 do edital, devido aos esclarecimentos feitos pela recorrida, bem 
como, a comprovação mediante a diligencia aos documentos anexados ao 
Sistema Comprasnet. 
 
Quanto ao item 7 subitem (item 7.2.1, III) a recorrida não comprovou a 
sustentação de seus esclarecimentos, visto, a diligência realizada quanto a 
existência dos cartórios de distribuição no Estado de Pernambuco na cidade de 
Recife, constatando a existência de 03(três) cartórios, sendo assim pertinente o 
descumprimento do item disposto no Edital, a saber:  

 
III - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial 
(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado 
dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão 
ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; (grifo nosso) 

 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 1º contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 1º contador e distribuidor 



Nome do Titular: José Gilson de Oliveira Cabral 

Nome Substituto: Fernando Carlos da Silva e Elzierre Antunes Bezerra da Silva 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Oliveira Lima 

Comarca: Recife 

Área de abrangência: Município de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  

Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum do Recife – Complexo Joana 
Bezerra 

Bairro: Ilha Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 1º contador e distribuidor 

 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 2º contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 2º contador e distribuidor 

Nome do Titular: Cassiano Ricardo Uchôa Maia 

Nome Substituto: Inajá Lima dos Santos 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Dantas de O. Lima 

Comarca: Recife 

Área de abrangência: Município de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  

Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum Des. Rodolfo Aureliano 

Bairro: Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 2º contador e distribuidor 



 

Cartório em Recife – Pernambuco – Secretaria do 3º contador e distribuidor 

Dados de Registro: 

Nome Oficial: Secretaria do 3º contador e distribuidor 

Nome do Titular: Roberto Padilha Borba Maranhão 

Nome Substituto: 

Juiz Diretor da Vara: Fábio Eugênio Oliveira Lima 

Comarca: Recife 

Área de abrangência: Comarca de Recife. 

Dados de Atividades: 

Atribuições e atividade:  

Cível 
Infância e Juventude 

Endereço: Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Fórum do Recife 

Bairro: Ilha Joana Bezerra 

Distrito: Recife 

Cidade: Recife 

Estado: Pernambuco 

Mapa do Cartório em Recife – Pernambuco – 3º contador e distribuidor 


