
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 
(Prefeitura Militar de Brasília/1962) 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO n°: 64482.008642/2020-16 
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 01/2020 
OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 
OBRA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA 
TENSÃO NA QUADRA RESIDENCIAL DOS GENERAIS, EM BRASÍLIA/DF, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

RECORRENTE: CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA 

RECORRIDO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

01. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CMM 
CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA, inscrita no CNPJ sob ti-
05.378.515/0001-43, com fundamento na Lei n° 8.666/93, por intermédio do seu 
representante legal, em face da decisão da Comissão Permanente de Licitação que 
declarou habilitada, durante a sessão pública, a empresa ENGELCON ENGENHARIA 
E CONSIJLTORIA, inscrita no CNPJ sob n° 11.272.397/0001-97. 

1. DAS PRELIMINARES 

2. Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de 
legitimidade, interesse processual, fundamentação, pedido de nova decisão e 
tempestividade. 

Ii. DOS FATOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE 

3. Insurge-se a recorrente em face da decisão da Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), que declarou a empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA 
habilitada para participar da próxima fase do certame. 
4. Afirma que a empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA não 
atendeu aos critérios estabelecidos no Edital. 
5. Relata em sua peça recursal que a empresa ENGELCON ENGENHARIA E 
CONSULTORIA apresentou informação divergente entre o Capital Social constante no 



Contrato Social. no valor de R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais). e na Certidão 
emitida pelo CREA, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
06. Discorre ainda que a discrepância entre as informações tornaria a Certidão emitida 
pelo CREA sem validade pela previsão contida na alínea b, da mesma Certidão. 

111. DO PEDIDO DA RECORRENTE 

07. Requer a recorrente: 

- Que a Comissão Permanente de Licitação reveja sua decisão e declare a empresa 
ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA inabilitada para a próxima fase do 
certame. 

IV. DAS ALEGAÇÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES 

08. No transcurso da fase recursal, aberta a oportunidade de apresentar contrarrazão, a 
empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA aponta que os documentos 
por ela apresentados, quando da sessão pública, são verdadeiros e legítimos e podem ser 
verificados de forma online. 
09. Informa que a Certidão, emitida em seu nome pelo CRE,A teve o intuito tão 
somente de comprovar os seguintes pontos: registro da empresa no CREA-DF, em plena 
validade; áreas de atuação previstas no Projeto Básico; e ter, em seu quadro, 
responsável técnico para o objeto da licitação (Engenheiro Eletricista). 
10. Traz à pauta a situação de calamidade pública atualmente instalada em todo mundo, 
tendo como um dos resultados, a redução de atendimentos realizados pelo CREA-DF. 

V. DA ANÁLISE 

11. Preliminarmente é significativo rememorar o texto contido no item 7.9.2 do 
Instrumento Convocatório, que trata da qualificação técnico-operacional necessária aos 
interessados em participar da Tomada de Preços 01/2020, que diz: 

7.9.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronoinla/) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme 

as áleas de atuação previstas no Projeto Básico. em plena validade, (grifo nosso) 

12. Para a decisão do recurso administrativo apresentado pela empresa CMM 
CONSTRUTORA MORAES MARTINS LIDA, e considerando as contrarrazões 
trazidas pela empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA, coube ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Militar de Brasília 
(PMB). consultar de forma exaustiva casos semelhantes que geraram jurisprudências 
que serviriam para delinear a decisão do caso em tela. 
13. Apesar de existirem controversas jurisprudências acerca do assunto, foi adotado o 
formalismo moderado, quando da análise do mérito. Revela-se a seguir o estudo 
cronológico dos acontecimentos. 
14. A empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA, que tem papel de 
recorrida nesta peça, realizou no dia 21 de fevereiro de 2019, o Ato de Transformação 
de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo sido esta alteração válida 
pela Junta Comercial do Distrito Federal, no dia 26 de fevereiro de 2019. Por meio da 
alteração, a recorrida apresentou Capital Social no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais). 

/ 



5. Vencida a análise do documento originário, segue-se para a Certidão de Registro e 
Quitação apresentada pela empresa recorrida, emitida pelo CREA-DF, com validade até 
30 de setembro de 2020, que consta o Capital Social da empresa no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). A referida Certidão contempla a seguinte descrição na 
alínea "b": "a presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação 
posterior dos elementos nela contidos e que não represente a situação correta ou 
atualização do registro". Verifica-se o período de mais de 12 (doze) meses entre a 
mudança do Capital Social e a emissão da Certidão. 
16. Não obstante em restringir a discussão, no dia 25 de setembro de 2020, às 09:52:26 
foi realizada, por meio do link: littp ://servicos.crcadf oriz. hr/nova- 
crq/validacao cru emnresa.php, consulta de validação da Certidão apresentada, no qual 
consta ainda informação divergente da apresentada no Contrato Social. 
17. Para exaurir todas as vias, visando conceder aos licitantes o tratamento isonômico, 
foi realizada consulta junto ao CREA-DF com o objetivo de se saber como estava 
ocorrendo os atendimentos em decorrência da calamidade pública. A infoiinação 
recebida foi que, durante a pandemia, todos os serviços foram mantidos de forma online 
ou ainda com agendamento para atendimento presencial. Do parcial exposto, supera-se, 
neste momento, que não houve tempo hábil, ou ainda, disponibilidade de atendimento 
para a atualização. 
18. Para ainda assim respaldar a decisão, coaduna-se com ajurisprudência, conforme se 
verifica: 

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE [NSTRUIVI&\TO. LICITAÇÃO. LEI N°. 8.666/93, 
FASE DE HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CERTIDÃO DE REGISTRO 
ATO CREA. DADO CADASTRAL 
DESA TUA L [ZADO. INABILITAÇÃO NO CERTA ME. 1. Agravo de instrumento 
interposto em ,face de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 2a Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, que negou o pedido liminar que consistia em decretar 
anulados todos os atos posteriores à inabilitação da impetrante no procedimento 
licitatório e considerá-la habilitada, prosseguindo a licitação com a abertura de sua 
proposta de preços, ou, sucessivamente, que Jbsse decretada a suspensão da licitação 
até ofulgarnento final do mandado de segurança. 2. E játo incontroverso nos autos que 
no momento indicado pelo Edital para apresentação da Certidão do CREA, a empresa 
agravante apresentou certidão emitida em 15/08:2012, que traz como 
capital social da empresa o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) 3. A Comissão 
Especial de Licitação, na sessão de análise de documentos apresentados pelas 
empresas concorrentes expôs a seguinte conclusão quanto à empresa impetrante: 2. A 
concorrente Divan 
Construção e Reforma Lida. ME apresentou a Certidão do CREA BA, com o valor do 
seu Capital Social, como sendo no valor de RS 10.000,00 divergente do informado no 
seu Balanço Patrimonial, que é de R$ 998 000.00, porém a certidão do CREA BA 
declara no seu conteúdo o seguinte: "CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não 
concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação 
real, e/étiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos citados e perderá a sua validade se ocorrer qualquer modf)cação nos dados 
cadastrais nela contidos, após ti data de sua expedição ' tornando sua certidão inválida 
e assim, deixou de atender o item 1.1.13, do Anexo 03, do Edital, que exige "Certidão 
de Registro 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetara e Agronomia (CREA) 'Ç sendo 
INABILITADA, com fundamento no art. 27, inciso II e art. 30, inciso 1, ambos. da Lei n° 
8.666/93'l 4. A Certidão juntada pela empresa agravante no momento da habilitação 
encontrava-se coam os dados cadastrais desatuali:ados, tendo em vista que a 
atualização do capital social ocorreu, segundo apropria empresa impetrante, em 2011, 
enquanto a certidão foi emitida em 15 de agosto de 2012. Tal fito torna inválida a 
certidão acarretando o descumprimnento da qualificação técnica pi-evisia no edital. 5. 
Ressalte-se que cabe às empresas participantes a3oresmlrtiç 170 momento previsto no 



edital da licitação av documentos devidamente atualizados, para comprovar os 
condições que lhe São exigidas, tendo agido de forma correta a Comissão Especial de 
Licitação ao considerar inabilitada a empresa ora agravante. 6. Agravo de instrumento 
nnprovido. (TRF-5 - AG: 63654020134050000, Relator: Desembargador Federal 
Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento. 15/082013, Primeira Turma, Data de 
Publicação: 2208/20/3'). 

19. Como já citado anteriormente, a exigência expressa no Edital referente à 
apresentação de Certidão em plena validade, converge para o princípio de que a 
Administração se encontra vinculada ao instrumento convocatório, conforme previsto 
na Lei 8.666/1993: "Art.41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.", ou ainda como leciona 
Marçal Justen Filho: 

O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, 
que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4' 
pode-se afim-mar a estrita vincula ção da Administração ao edital, seja quanto a regras 
de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob uni certo ângulo, o edital é o 
fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a 
desconjhrmidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da 
licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descuniprir normas constantes 
do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os 
princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a 
moralidade, a isonomnia. ', (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 14°Ed., Dialética, 2010, p. 565). 

20. Em reforço ao posicionamento supramencionado, vale-se da afirmação de Hely 
Lopes Meireiles, citado por José dos Santos Carvalho Filho: 

"O edital traduz uma verdadeira Lei porque subordina administradores e 
administrados às regras que estabelece. Para a Administração, desse macio o edital e 
ato vinculado e não pode ser desrespeitado por seus agentes" (CARVALHO FILHO, 
Jose dos Santos. 'Manual de Direito Administrativo", 14' cd.., Rio de Janeiro: Lumnen 
Juris, 2005, p. 226). 

21. Diante do exposto acima, por todas as razões apresentadas, resguardados todos os 
direitos empresariais e ainda primando pelo tratamento isonõmico, resta claro a 
invalidade do documento apresentado. 

VI. CONCLUSÃO 
22. Tendo em vista que as alegações da recorrente condizem com o que tem sido 
praticado em Licitações anteriores, os princípios da legalidade, da razoabilidade, da 
economia processual, da celeridade e da supremacia do interesse páblico, há razões para 
o atendimento da peça impetrada pela recorrente. 



Vii. 7flA DECISÃO 
23. Isto posto. CONHEÇO do recurso interposto pela CMM CONSTRUTORA 
MORAES MARTINS LTDA. para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão 
que habilitou a empresa ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA, tornando-a 
INABILITADA para a próxima fase do certame. 

Brasília, 25 de setembro de 2020. 

EMERS9NI'UIATTI LOPES - Cap 
Presidente da CPL 

ROBERT MACIEL SOUSA— Ccl 
Ordenador de Despesas da PMB 


