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PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO: Interposto por 
POTULSKI & POTULSKI LTDA – ME, contra decisão 
administrativa proferida na Ata de Sessão Pública Única, 
lavrada aos 25 de Agosto de 2014. 
 

 
  Trata-se de Recurso Administrativo em face da decisão administrativa 
proferida na Ata de Sessão Pública Única de Recebimento, Abertura, Análise Julgamento de 
Propostas e de Documentos de Habilitação, no Processo Licitatório nº 035/2014, licitação 
realizada na modalidade Pregão Presencial n.º 028/2014, do tipo Menor Preço Global, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização de serviços 

topográficos, geométricos, levantamento, locação, georreferenciamento e cadastramento, 

confecção de peças técnicas, mapas memoriais e plantas, em conformidade com as Leis 

6.766/79 e 11952/09 e, Decreto 7.341/10, tendo sido sagrada vencedora da presente licitação 
empresa RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME. 
 
  Resumidamente a empresa recorrente POTULSKI &POTULSKI LTDA – 
ME, postula, pela: 

a) – Inabilitação das empresas GEOTOPO ENG. E CONSTR. LTDA–ME e a empresa 
RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME, por não apresentarem o visto 

do CREA-MT; 
b) – descredenciar e inabilitar a empresa RDS ARQUITETURA E ENG. LTDA-ME, 

por não terem seu objeto social a atividade prevista no objeto da presente licitação; 
c) – Inabilitar a empresa RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME, 

por não ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica, conforme especificação no item 

8.1.4, letra “b”, do Edital de Licitação. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
  O recurso e as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, 
observando os termos consignado no Edital de Licitação e das Leis atinentes as Licitações 
Públicas. 
 
NO MÉRITO 
 
  Relembro e esclareço que o presente Edital foi apreciado e aprovado pela 
Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Novo Mundo-MT, nos termos do artigo 38 da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
  Ressalto que os atos praticados por esta Administração em seus procedimento 
licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da publicidade, isonomia e da 
legalidade, em consonância com o disposto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93. 
 
  Conforme já instruído em recursos e impugnações anteriores e devidamente 
respondidos, informo o que se segue. 
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  Para demonstrar que a Administração Pública de Novo Mundo/MT adotou 
um modelo de Edital que melhor atende as suas necessidades, primando pela busca da 
proposta mais vantajosa e, consequentemente, alcançar o interesse público, não deixando de 
preservar os princípios norteadores do processo licitatório, apresenta a seguir, de forma clara 
e objetiva as respostas para os pontos objetos do Recurso, em análise.  
 

a) Do descredenciamento e a inabilitação das empresas GEOTOPO ENG. 
E CONSTR. LTDA–ME e a empresa RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E 
COMERCIO LTDA-ME, por não apresentarem o visto do CREA-MT. 

 
  Como é sabido, o inciso I do artigo 30 do Estatuto da Licitações disciplina 
sobre a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente dos licitantes 
em que a profissão e atividade econômica exercida seja regulamentada por lei, como é o 
caso do particular que desenvolve atividade de engenharia (Lei 5.194/1966). 
 
  Nesta seara, queremos nos ater nos diplomas editalícios que vem exigindo, 
como condição de habilitação, que o licitante possua registro ou visto no Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA no local de realização da 
licitação ou na localidade em que será executado a obra licitada. 
 
  Entendemos que trata-se de uma exigência restritiva que ofende o inciso I, § 
1º do artigo 3º da Lei 8666/93 no qual veda aos agentes públicos estabelecer “preferências 
ou distinções em razão da sede ou domicílio dos licitantes” eis que é evidente que as 
empresas estarão inscritos nos conselhos de seu local de origem. 
 
  Apesar do Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA exigir para exercício da profissão que o particular possua a inscrição tanto na sua 
sede como nos locais em que atuar, para fins de participação nas licitações consideramos 
desnecessário, de tal forma que a Corte de Contas da União veem traçando entendimento 
que o visto somente seria necessário no início da execução do contrato, a saber: 
 

“… este Tribunal tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de registro 
ou visto no CREA do local de realização da obra licitada somente dar-se-á no 
momento da contratação. Nessa linha, cito as Decisões Plenárias 279/1998 e 
348/1999, o Acórdão 979/2005-Plenário e o Acórdão 992/2007-Primeira Câmara. 
O entendimento do Tribunal fundamenta-se no princípio constitucional da 
universalidade de participação em licitações, impondo-se ao ato convocatório o 
estabelecimento de regras que garantam a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, vedadas cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o 
caráter competitivo do certame.” (Acórdão nº 772/2009, Plenário, rel. Min. Aroldo 
Cedrzs). 
 

 “… Conforme bem destacou o Sr. Analista de Controle Externo, este Tribunal tem 
entendido que somente no momento da contratação da licitante vencedora é que a 
entidade poderá exigir a comprovação de inscrição junto ao órgão de fiscalização 
profissional do local onde o serviço será prestado.” (Acórdão nº 979/2005, Plenário, 
rel. Min. Benjamin Zymler) 
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  Ao cabo, é oportuno ressaltar, outra ilegalidade que não é raro nos 
depararmos que consiste na exigência de comprovação de quitação perante às entidades 
fiscalizadoras. 
 
  Não há previsão legal para tal exigência, eis que não consta no rol de 
documentos estabelecidos nos artigos 27 a 31 da Lei 8666/93 que são consideradas do tipo 
numerus clausus, ou seja, limitado as estabelecidos naquele dispositivo. 
 
  O Tribunal de Contas da União também já se manifestou quanto ao assunto: 
 

“…suprimir exigência de cópia da quitação da última anuidade junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), prevista no item 4.1.4, 
alínea “a”. do edital, a qual se encontra em desacordo com o artigo 30, inciso I, da 
Lei nº 8.666/93…” (TCU, Plenário, Acórdão nº 1.708/2003, Processo nº 
001.002/2003-4.) 

 
  Jurisprudências relacionadas ao tema: 
 

“[...] 1 – Visto do Crea local na certidão de registro no Crea de origem somente é 
exigível por ocasião da contratação.” (TCU. Processo nº TC-000.051/2010-1. 
Acórdão nº 1.328/2010 – Plenário) 
“[...] não inclua em futuros editais de licitação exigência acerca de que o registro do 
CREA do local de origem da empresa licitante receba visto do CREA do local de 
realização das obras, com fins de mera participação em licitação, uma vez que, 
segundo pacífica jurisprudência desta Corte, o visto somente deve ser exigido 
quando da contratação [...]” (TCU. Processo nº TC-001.998/1999-4. Acordão nº 
348/1999 – Plenário) 

 
 

Destarte, exigir visto do registro do profissional pelo simples fato de 
participar da licitação parece ser exigência acima daquela fixada pelo legislador ordinário, o 
que acaba por restringir, além do necessário, a competitividade do certame. Lembremo-nos 
de que o art. 30, I, da Lei 8.666/93 exige, para efeitos de qualificação técnica, apenas o 
registro ou inscrição na entidade profissional competente, não mencionando qualquer 
necessidade de visto do registro no conselho regional do local da obra, o que reforça o 
entendimento de que somente por força do art. 58 da Lei 5.194/66 surge tal necessidade e 
apenas no momento da contratação (TCU. Processo nº TC-011.423/96-0. Acórdão nº 
279/1998 – Plenário) 

 
Destarte, mantenho o credenciamento das empresas GEOTOPO 

ENGENHARIA E CONSTRUÃO LTDAME e a RTK BRASIL IMPORTAÇÃO-ME. 
 
b) Do descredenciamento e inabilitação da empresa RDS ARQUITETURA 

E ENG. LTDA-ME, por não ter em seu objeto social a atividade prevista 
no objeto da presente licitação. 

 
Questiona-se que no ato constitutivo da empresa licitante RDS 

ARQUITETURA e ENGENHARIA LITDA - ME, que, também participou do certame 
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licitatório não contempla em seu objeto social atividade especifica legitimando-a 
competente e tecnicamente capacitada com o objeto da licitação, em questão. 

 
Dinâmica análise do ato constitutivo da empresa questionada, instrumento por 

ela apresentado na fase de habilitação, vislumbramos que a Cláusula Quinta discrimina as 
atribuições, atividades e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas. 

 
Destarte, concluimos que a Resolução do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil – CAU/BR Nº 21de 05.04.2012, que regulamenta o art. 28, inciso I da 
Lei nº 12378/2010 e os artigos 15 e 19, inciso III do Regimento Geral Provisório, habilita 
tecnicamente a empresa questionada a participar da licitação. Portanto, nesta fase externa do 
procedimento licitatório, a empresa RDS-Arquitetura e Engenharia Ltda – ME está apta a 
ser mantida na disputa licitatória, embora não tenha sido a vencedora do certame por não ter 
ofertado a menor proposta. 

 
 

c) Da inabilitação da empresa RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E 
COMERCIO LTDA-ME, por não ter apresentado Atestado de 
Capacidade Técnica, conforme especificação no item 8.1.4, letra “b”, do 
Edital de Licitação. 

 
A exigência do Atestado de Capacidade Técnica contida no item 8.1.4, letra 

“b” do Edital de Licitação é um dos pressupostos do conjunto de requisitos profissionais que 
o licitante apresenta para executar o objeto da Licitação. Estes requisitos podem ser 
genéricos, específicos e operativos. O indispensável é que o licitante disponha de capacidade 
e qualificação técnica no momento do certame licitatório. A qualificação técnica 
normalmente é comprovada por meio de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, 
expedido por órgão governamental ou empresa privada, o qual em seu corpo venha 
descriminado de forma clara, contendo características, quantidades e descrição do material 
ou serviço prestado.  

 
Destarte, foi imposto pelo Edital de Licitação que a licitante, no caso em 

análise, a pessoa jurídica RTK BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME, 
vencedora do certame, é quem deveria ter apresentado o exigido Atestado de Qualificação e 
Capacidade Técnica, consoante dispõe o caput do item 8.1.4, não apenas, e somente, a do 
profissional habilitado que integra a constituição social da empresa, como o ocorrido.  

 
Neste norte, assiste razão ao recorrente, quando questiona que a licitante do 

presente certame licitatório – pessoa jurídica -, não apresentou o seu Atestado de 
Capacidade Técnica.  

 
 

DA CONCLUSÃO 
 

A Habilitação é uma das etapas mais importantes para participar nos 
processos de licitações. Esta fase é fundamental para que o licitante tenha sucesso nos 
processos de licitações, pois, do contrário, se não satisfazer as exigências necessárias para 
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participar nas licitações, apresentando a documentação e condições elencadas e exigidas na 
Lei 8666/93, não será declarado vencedor mesmo que seu preço seja o mais competitivo. 

 
É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir 

documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente 
aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira para 
participar de licitação na Administração Pública. Todo o edital de licitação tem como 
cláusula as condições de participação no certame licitatório para a fase de habilitação. A 
Documentação é destinada a esclarecer e comprovar todas as fases de habilitação constantes 
em um edital de licitação. 
 
 
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  
  Por todo o exposto, deliberamos por conhecer o presente Recurso 
Administrativo apresentado pela empresa Potulski & Potulski Ltda-ME, e, no mérito julgar 

parcialmente procedente, desabilitando a empresa RTK BRASIL Topografia, Importação e 
Comércio LTDA - ME., haja em vista o descumprimento do disposto contido no Item 8.1.4, 
na letra “b”, do Edital de Licitação, no Processo Licitatório nº 035/2014, na modalidade 
Pregão Presencial nº 028/2014, em tramite administrativamente perante esta Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo/MT., haja em vista que, no que concerne à Qualificação Técnica, 
não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, enquanto pessoa jurídica regularmente 
constituída. 
 
  Novo Mundo/MT., 09 de Setembro de 2014. 
 
   

ROBERTA MEZALIRA VENTUROSO 
Pregoeira 


