
GEO ENGENHARIA LTDA

Goiâr' a, I 1 de fevereiro de 2022.
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Ao Presidente da Cornissão Permanente de Licitação

Secretaria De Est2do De Esporte e Lazer - SEEL

R.ef , Interyosição de Recurso - TP 02,/2022

No dia 07 de fevereiro de 2022, íot rezltztdo no auditório da Secrcr

3o andar, localizado na Àvenida Fued José Sebba, n' 1170, Bairro Jar

Dourada oa cidade de Goiânia, t.r certame Licitatório re ferente à Tomada <1.

Nesta dau foram reaüzatlos os julgamentos de clocumentaçào do l:

ao processo 202717 57 6003218, na modalidade "Tomada de Preços", Tipo
Execução por Empreita<la por Preço Unitário, do tipo Menor Pteço, 11

empresa especializada aa âret de Engenharia Cir-il para a obra de retbrmr,

públicos do estádio Serra Dourada.

Após as aberturâs dos envclopcs dc "Documentação de Habilit;
jurídica das empÍesâs pardcipantes do processo, foi alegado que a empresa

cumpriu o exigido item 04.04.02 constante no Edital em face da comprovr

profissional, especificamente quanto ao piso poliuretano autonivelante".

Foi considerada inabilitada com a justiÍicativa: 'Não há CAT (C,:

apresentada que contém serviço semelhante ao piso po)iuretano r

especificações e orçamento da obra objeto da l.icitação".

A empresa Geo Engenharia I-,tda entende que todas as docuner
conforme iremos demonsüar.

SECREÍAFI
c00Íl

Data:j
Procçst
Ass'-L.

tÉR

rrJ>'te
l ,-

Sr. Presidente,

A empresa Geo Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ n." 03.9; t.112/0001-77 parrÍcipante

cla Tomada de Pteços n." 02/ 2022, da Secretaria De Estado De Esponr e Lazer, vem peÍante esta

Comissão INTERPOR RECURSO contra decisão consignada cll' .\ta de Julgamento de

Documentação do referido proccsso licitattírio, que no ato do certar re INABILITOU nossa

cmprcsa, sob alegação de não ter aprcscntado CÀT (Certidào dc Àcerv,: 'fécnico) apresentada que

contém sefviço semelhante a execução do piso poliuretano autonivelante : rntido nas especificações e

orçamento da obra objeto da licitação. Rntretaoto, entendemos que a aleg,r :ão apresentada para nossa

desclassificação NÃo TEM RESPALDO NA LEGISLAÇÃo J IURISPRUDÊNCIA
EXISTENTE, c<-,nforme iremc,s expor ncste documento.

1. DOS FATOS

rria de F)sporte e I-azer, ncr

üm G,-riás, Estádio Serra

Preç<>s n." 02/2022.

dital supracita<lo, referente

'itlenor Preço", Regime de

re trata da contratação de

: adequação dos sanitários

ão" relativos à habilitação

leo Enuenharia Llda "não
:ão da capaciaçào técnico-

:tidão de Acen'o Técnico)

rtonivelante contido nas

raçôes foram âpresentâdâs
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2. DA cERTTDÃo on ecnnvo rECNrco

O edital, em seu item 04.04.02, solicita a apresentaçào de Certidõr ; de Àcervo Técnico, com

caractetísticas semelhantes ao objeto deste Edital, confotme descti': io itt tethir

M.04.02. Compror-ação dn capacitaçãr, técnico-pt,tissional do(s) responsáçel(is)

técoicô(s) indicâdo(s) pela licitante, attavés de urn r mais atestados de capacidede

técnica, expedidos por pessoâ juridica de direito pú: ico ou privado, econrpanhados

das respecrivas cerridões de acervo técnico (CÂ'I). er tidas pelo CRDÀ e/ou CÀLi da

::;T:;::::il:f*fi ;::'1,'ffi:.::Hf ; fi:':'"'j,ll§ j::::lH:::
ou superior, serdo considetadas como parcelas de maior reler'âocia e valrrr

signrficativo. pârâ lios desta licitaçào, e compÍo1;:ào de execuçàô dos sen-iços

dcscritos no .\NEXO l, dcsconsidcrando, no cr lnro, as quantidedcs mínirnas

exigidas (,ÀNEXO I Cotrproraçâo da Cepacidadr Técnica - Parcelas de ÀÍaror

Relevància - Piso poiiuretano autonivelante - Pagina : t do Êdital);

O jurista Marçal Justen Filho, em seu llvro Comeatários à Lei <i t Licitações e ContÍztos

Adrninisttativos cla Editora Reuista Dos Tribunais; 16" eüção, página 5 1 4 parígraío terceiÍo, faz

um comentáÍio quânto Jurisprudência do TCU referente ao Ât.30 da Lei 8.666/1933 quanto a

ExpeÍiência afiteÍioÍ de maiot complexidade. Justen comenta assim qrt I não é possivel segundo a

lei inabilitar o licitante que nào tendo executado âÍlterioÍmente obleto sir úlar ao ücitado, âPtesenta

csperiência na execução de objeto de maior complexidade.

Assim, com base nessa Iiteratura, podemos obsefl-âÍ que a nôssa ( ÍlPresâ não poderia assim

ser ioâbilitada visto que apresentamos experiência anterior de maior compk <idade à execuçio do g§9
pg!iu!C!ê!g-3g!qgye!êE!e, sendo esse o piso indu§trid de âlta Íes. ttêÍrcia espessuÍâ 8Ínrn

incluso iuntâs de dilatacão olásticas c nolimentô mecanizado

Portanto, importante destacar aqora que a empresa Geo Engenhn ia Ltda apresentou vánas

Certidôes de Âcervo Técnico conremplendo piso industrial de alta re'! stência espessura 8mÍn

incluso iuntas de dilatação PIásticas e Polimento mecanizado.

Os atestados técnicos apresentados por nossa empresa aPlesentao Portanto, piso industrial

de alta resistência esPessuÍa 8mm inclusos iuntas de dilataçãrr p1ásticas e polimento

mecânizado no estacionâmento da obra do Cenuo de Cultura e Lazet - Casa de Vidro. À nào

descriçào do sen'iço como "do piso Poliuretano autonivclante" na CÂT r ão incapacita a empresa a

executâr o sen'iço objeto desta )icitação da Secretaria do Estado de Iispom' : Lazer'

Importante ressaltar gue o quantitatir.o do prss+9üuÍelallo--alrúl liYelânte não aPârece em

nenhum momento na planilha orçamentaria, onde esse material oào é net r mesmo citado, havendo

assim uma incoerência entre o editâl e a planilha orçamentâriâ. Na pl,. Lilha oÍçarnefltáriâ o Piso

especificado é o oiso epóxi autonivelante. espessura *4* mrn, e ele li âPresentado pof nossâ

cmpresa- No entanro o que apârece na planilha orçamentaria e o rodapé p rüuretano autonivelante

- 8cm - cinza. Assim o material apontado no eclital como índice de ma .rr relevància sendo assim

esigido das empresas particil>antes da licitação a contprovação técr :a dele. nem mesmo é

mencit,nado na planilha oÍçamentária,
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3. EMBASAMENTO T FGÂL SOBRE SERYIÇOS DE MAIOR, COMPIJXIDÁDE

Várias jurisprudências e bibliografias desctevem situaçôcs em

capacidade técnica operacional/profissional maior do que a soücitada er

nossa empÍesâ, onde os sen-iços técnicos executados por nós Possuem
dificuldades técnicas maiotes do que a solicitada no edital.

No Recurso Administrativo impetrado ao Pregãci O3/2015 d<> lt
descreve que "o rigor excessivo ao exigir comprovação técnica de objt

Princípio Administrativo da Razoabilidade

Seqrindo o orincíoio iuridico de oue "ouem oode o mais ood

ressaltar que extrapola o bom senso exigir que a licitante tenha fomecid,

empresa comprovou, atrar,és de Cenidões de Âcen'o Técnico ancxadas à

de executar serviços completamente compadveis e de complexidade muit<

O posicionamento dos Tribunats é sempre favorável â este c(

Yivian Josete Pantaleào Caminha:

ÀDIVIINISTR{TIV(). AGRÂ\'o DE INS
SUSPENSÂO. CÂPÀCIDÀDE TÉCNICÂ -T

RÁZOÀBILIDÀDE.

lue emPresas apresentâm

r edital. Esse é o caso de

mesma equivdência e até

stituto Federal da Paraíba

c idêntico fete também o

o menos"- é imoortante

obieto idênúco, quando a

locumentaçâo, que é capaz

;upetior.

ntexto, conforme telatota

'RUMENTO. LrCrrÀÇÃO.

-IPERIOR DÀ E,NIPR.ESÂ.

1. À a§senivâ de que a agtavanre possú capar:

efetivamente necessária para curnprimento
plausibilidade.

2. A exigência tie atestado de crpacidede técnica :

demonstr.rção de sua efetiva necessidade, pode 
1

indispensár.cl ao proccdimmto licitatório. Prova di,
dent e âs úês licirânres foi hâbilitâdâ pera prosi

^ competiti\idede GRF4 - ÂGr 50 l

26.2014.4o4.(t(t1l],, Reietor: VTYIÁN JOSfjTE PAli

lulgamento: ?1/02/2015, QUÁRTÀ TLIRNIA,

26 /02/ 2Ot5)

Também, a própria Lel 8666/93 descteve em seu artigo 30, q

relativas a qualiÍictção técrica. Descreve-se com grifos nossos alguns art

que dis«>rremos acima:

..t\tt 10.' À àoomutalào rehrira à qllalf.atào té,rri a ,i

II - comptovâção cle aptidào para desempenho de ;

cm caractcrísticas, quantidadcs c prazos com o ob

instalaçôcs c dc, aparclhamcoto c dt, pcssoa! técni<:

realizaçào do obicto da licitação, bcm como cia qua'

da eqüpe récoica que se responsabilizará pelos trabt

rÍI '

dâde técnica superior àquelâ
do contÍâto reveste-ee de

,m ra$ânhâ especiÍicidacle, sem

'e]udicar a arnple concorência
r é que soÍnentc umâ empresâ
:puir no certame . elirninando
,3402620r44040000 5028340

rÀLL,ÂO CÀMINHÀ, Dâtâ dE

Data de Publiceçào: D.E.

.ais são as documentações
qos da ki que endossam o

ir.idade oemnenre e comoatível
:to da )icitação. c indicaçào das

, adcquados c dispooívcis para a

icação de cada um dos membtos

1()s;
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§ ?É Seú sempre âdmitida n complovâção de a;: idão através rle certirlões ou

atestados de obtes ou eerviços si,nilaree de . ornplexidade tecnológica e

opetacional equivalente ou sUPeÍiOÉ.

Observa-se que, nesse ârtilp 30, a l-ei estabelece que o ücitânte apÍ( ;eflte serviços compatíveis

ou até mesrno similates, com complexidade equivalente ou supeÍio, não exigindo serviços

âbsolutamente ipçuais, o que iria, obviamente, contrâ diveÍsos princípic que re€iem as licitações

públicas, que visam a m€lhoÍ pÍopostâ e umâ mâior competitividade no ceí tmente.

No sentido da Iri, é necessário ter a coüeta interpretação do seu r rnteúdo que compreende

que o eclital deve alcançar o seu objetil'o de Íorma a assegurar o interesse p[ :lico, que é a obtenção da

propostâ mâis l'ântaiosa para a Âdministtação.

O próprio Supremo Tribunal Federal se pronunciou neste sentido:

*.lt 
tfu _fato o elitol I a 'lci inlema' àa liilaçâo, ltre+e ahnr Jo.ii"t l. ao cdtt) .oncftla ldl

qml toda ttotma cmanada do Pwlt ltXr:laitrc, inteEÍ.', údo'sê à hrz do bôfi
senso e de rz2oebiüdede. 2 frm de que seie zlcenç do seu obietivo- nuncz
se esgotando oa ütetalidade de suas Ptesctit õês. A§sira seido. 2

uinculeção ao instn,aeam editallcio deve set enrc rlirla setnPte cle foana

e asseguÍlr o atet dirnento do inteft§se Pública, rcPudiando'ee que se

sobÉlm,rharn foÍrnelicmos deszrrzzoadoê'. (RO r r ÀÍS 23.71+1 DF, rcl.

Minisro Sepúlveda Pencnce, D.l 13.10.00-

Assim, conforme cita Gisele Clozer Pinheiro Garcia:

"Não basu comprovâÍ a existêocia de deferto. E ,' Peíoso verEcar se a

graridade do ício é suficientemente séria, especialnerr : em face da dimensão

do interesse pírblico. Admite-se, aÊnal, gipl&4gãLi I Prindoio de que o
rigoi cxttemo nâ intetprctâcâo dâ lei e do edi al pode conduzir à

extremâ ihiustiçâ ou ao comPÍometimento dâ 6i isfâção do inteÍesse

úb!§g: (Comentários à Lei de Licitaçôes e Contrr rs Àdministrativos, 5'

ed, Dialétice, 1998, P. 436)."

FROTA, Bruno N{ariano; FROTÂ, David Augusto Souza I-oPes. (, Princípio da comPeticão

:()nvoçâtóÍio e dc suâ

interpretaçâr.r. Revista Jus Naügandi, ISSN 1518-4862, Teresina' 44s--! 1, n. 5888, !5 ago. 2019.

Disponível em: https://jus.com.br/amgl]ls/ 64268. Acesst> em: 8 fer.2021' ci a em seu artigo quer

Fm última instânci:r, a im'bscn'ância dos princípios 1i(: â«iÍiÍ)s rcstringirá, ainda quc

dc forma rcÍlcu, o principio cnr tela. Dc fornra objc -a, o Edital d< licitaçàu deve

!'srâbeleceÍ o esscncial, LTccessârio r.-ru suficiente pn ! â hâbilitâçâô e execuçào

clnrratual. Caso contrário, genericanrente ou de form,r isolada. es cláusuhs deverio

scr tcchaçadas por impugnaçõcs. liào podenrt,s t-,h'idar uc as sociededes cmptcsárias

intercssadas c c,s dcm:ris li(itantcs têin cm si a cssênri da c<.»lpetitilidade quandt-r

{)têÍtam no mcrcado a sua atividade empresarial. Á c1 nsequência da busca Pela
Ínelhot ptoposta é estâ â dispule. a comPeticão.

Devemos rcalcar oue. se houver demasiada intr! ,rüssão estâtal quanto à3

ru seia- ooderá acarretar

favorecinrentos ou mesmo a quebra do rcfetido; rinciPio. As regns. ente e

ativid.rde c o bem rlescjado peh Àdurinistraçâo, sào : r Ínuiro descmpenhadrs, no

mcrcado, peles sr-rcicdadcs crnp;csírias. Por isso quc ; ingcrôncia csretal dc fomra

irrcsp(,nsá\'ci ou parciat yrdcri cnsciar lix<rrceimcnr( I ou lcsi<.: eo principio da

c.:,mperitividade. Á ing'erência qrnrto ao ptcç,> (delimit; ã'r tü estimanra por baix<'r,

q*{
v
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poÍ exemplo, pode tomr a licitâçio sem eíeito ou : esmo impossibilitâr :r execuçiô

contràtuâI.

Dessa forma, comprovados os itens preponderantes da presente ücitação, obsenz-se que a

empresa GEO ENGENHARIA LTDÀ anesou à sua documentação, s rbejamente, atestados que

comprovam sua Quali6cação Técnica para a execução dos seniços licitr los, incluindo serviços de

dificuldades técnicas e quantitativos superiores ao solicitado no âto coÍIi-'catório pelâ Secretaria de

Estado de Esporte e Lazer, tomanclo-se incorreta a sua inabilitação no pÍe! nte processo licitatótio.

Por outr<l lado, diante de toda a justificativa técnica e jurídir r aprescntada, sefa pelos

documentos técnicos indicados, seia pela leitura ana[tica da doutrina e Lrisprudência reproduzida,

solicitamos que a inabilitação da sociedade empresária GEO ENGENH.I RIÂ seia revogada, e que,

em obediência ao princípio da iupremacia do interesse públlco sobre o pa: icular, a dccisão regisrada

na referida Âta de Habilitaçào seja rerista e que nossa empresa seja consi< crada HABILITADA n<r

presente ceÍtame.

Àtcnciosanrcnte,

GEO LTDA
CREA 7965/RF-GO
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