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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA 

 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2018 
 
Recorrente: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 02.349.757/0001-10 

 
                                         Vistos, etc. 

 
 

A empresa 

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 

CNPJ: 02.349.757/0001-10, interpôs Recurso 

Administrativo contra a Decisão Comissão de Licitação 

que inabilitou a empresa recorrente, alegando em 

síntese: 

 

“Que a CPL de forma 

equivocada desclassificou a empresa recorrente” 

“Que um simples 

diligencia ao CREA resolveria o equívoco” 

“Que todos os itens do edital 

foram devidamente cumpridos pela recorrente, não se sustentando sua 

desclassificação” 

“Que nos itens 4, 5, 6, 7, 8 

e 9 do Recurso apresentado a recorrente se manifesta sobre motivos 

distintos às razões inabilitatórias” 

“Que o engenheiro indicado 

consta na Certidão de Registro e Quitação da Recorrente” 

“Que o acervo 

técnico do profissional Severino Ramos da Silva Neto foi 

devidamente apresentado” 

“Por fim, 

requer a procedência do recurso administrativo, para que a 

CPL reconsidere sua decisão para considerar habilitada a 

empresa recorrente”. 

Inicialmente, cabe 
mencionar que após a apresentação do recurso 
administrativo, a CPL tornou público a apresentação 
do recurso, mediante publicação no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado da Paraíba, para que os 
participantes tivessem a oportunidade de se 
manifestarem no prazo de 05(cinco) dias úteis, não 
tendo nenhuma empresa apresentado contra - razões. 
 

Vejamos quais 

motivos ensejadores da inabilitação da empresa 

recorrente: 

MOTIVOS: 
- Apresentou a Certidão de Cadastro do Município de 

Catingueira – PB sem autenticação; 
 

 
- Realizou na Declaração do item 8.2.5, letra A a indicação 
do engenheiro Severino Ramos da Silva Neto como 
responsável pelo acompanhamento da obra, contato, na 
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida 
pelo CREA – PB do referido engenheiro, não que o mesmo 
seja responsável técnico da empresa ACCOCIL 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
02.349.757/0001-10, mas tão somente da empresa Plantel 
Planejamento, Projetos e Construções LTDA – EPP. 

-   Apresentou Contrato de Prestação de Serviços com 
o responsável técnico sem o reconhecimento de firma da parte 
contratante. Além disso, o contrato apresentado encontra – se 
assinado pelo engenheiro Severino Ramos da Silva Neto, 
contato, na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica 
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emitida pelo CREA – PB do referido engenheiro, não que o 
mesmo seja responsável técnico da empresa ACCOCIL 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
02.349.757/0001-10, mas tão somente da empresa Plantel 
Planejamento, Projetos e Construções LTDA – EPP. 

 
 

- Acervo Técnico apresentado não reconhecido, tendo em vista 
que foi apresentado o acervo em nome do engenheiro Severino 
Ramos da Silva Neto, contato, na Certidão de Registro e 
Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA – PB do 
referido engenheiro, não que o mesmo seja responsável técnico 
da empresa ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas tão somente da 
empresa Plantel Planejamento, Projetos e Construções LTDA 
– EPP. 

 

Passaremos a seguir analisar ponto a ponto das razões 
recursais quanto aos motivos que ensejarem sua 
inabilitação. 

 

- Apresentou a Certidão de Cadastro do 
Município de Catingueira – PB sem autenticação; 

 
 

Na peça recursal, a empresa 

recorrente deixou de se manifestar a respeito deste ponto 

ensejador de sua inabilitação. 

Contanto, 

analisando os documentos de habitação apresentado pela 

empresa recorrente, observa – se que realmente não houve 

a autenticação do referido documento, conforme preceitua 

o item 7.4 e 7.5 do Edital, senão vejamos: 

 

7.4 – Os documentos necessários à 
participação na presente licitação 
poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada 

através de cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial 
ou de cópias, desde que acompanhadas 
dos originais para conferência pelo 
Presidente; 

 
7.5 – A empresa poderá optar por 

autenticar os documentos junto ao Comissão 

Permanente de Licitação, contanto deverão 

apresentar os originais e fazer a autenticação 

no prazo de até 24(vinte e quatro) horas 

anterior à data designada para realização da 

sessão 

Assim, a Comissão de 

Licitação não cometeu nenhum equivoco ou 

irregularidade ao inabilitar a empresa recorrente 

neste ponto. 

 - Realizou na Declaração do item 8.2.5, letra A a 
indicação do engenheiro Severino Ramos da Silva 
Neto como responsável pelo acompanhamento da 
obra, contato, na Certidão de Registro e Quitação de 
Pessoa Física emitida pelo CREA – PB do referido 
engenheiro, não que o mesmo seja responsável 
técnico da empresa ACCOCIL CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas 
tão somente da empresa Plantel Planejamento, 
Projetos e Construções LTDA – EPP. 
 
 

Analisando os 

documentos constantes no envelope de habilitação 

apresentado pela empresa recorrente, observa -se 

realmente que na Certidão de Registro e Quitação de 

Pessoa Física emitida pelo CREA – PB do referido 
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engenheiro, não conta o mesmo como responsável 

técnico da empresa ACCOCIL CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas tão 

somente da empresa Plantel Planejamento, Projetos e 

Construções LTDA – EPP. 

Desta feita, não teria 

como a Comissão de Licitação reconhecer o Sr. Severino Ramos 

da Silva Neto como engenheiro/responsável técnico da 

empresa recorrente, já que a Certidão de Registro e Quitação 

do Engenheiro indicado emitida pelo CREA/PB trata – se de 

um documento oficial e na mesma não consta a empresa 

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 

02.349.757/0001-10. 

Como se sabe, para que o 

engenheiro seja reconhecido como responsável técnico de uma 

empresa, se faz necessário que na Certidão de Registro e 

Quitação da Pessoa Física conste o nome da empresa, o que não 

se verifica no documento apresentado pela recorrente.  

Assim, os argumentos 
tecidos pela empresa recorrente não possuem fundamento, 
pois se realmente o Sr. Severino Ramos da Silva Neto 
estivesse cadastrado junto ao CREA como 
engenheiro/responsável técnico da empresa, a recorrente 
teria apresentado na fase de habilitação ou na fase recursal 
Certidão emitida pelo CREA constando o nome da empresa 
na Certidão da pessoa Física. 

 
Contanto, a empresa 

recorrente não o fez, apenas limitou – se em sua peça recursal 
a afirmar que sua inabilitação se deu de forma equivocada, 
sem apresentar nenhum documento emitido pelo CREA/PB 
que comprovasse suas alegações.   

 

Logo, a Comissão 

de Licitação não cometeu nenhum equivoco ou 

irregularidade ao inabilitar a empresa recorrente neste 

ponto. 

 

-   Apresentou Contrato de Prestação de Serviços 
com o responsável técnico sem o reconhecimento de 
firma da parte contratante. Além disso, o contrato 
apresentado encontra – se assinado pelo engenheiro 
Severino Ramos da Silva Neto, contato, na Certidão 
de Registro e Quitação de Pessoa Física emitida pelo 
CREA – PB do referido engenheiro, não que o 
mesmo seja responsável técnico da empresa 
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas tão somente da 
empresa Plantel Planejamento, Projetos e 
Construções LTDA – EPP. 
 
 

Na peça 

recursal, a empresa recorrente deixou de se 

manifestar a respeito deste ponto ensejador de sua 

inabilitação. 

 

Contanto, 

analisando os documentos de habitação apresentado 

pela empresa recorrente, observa – se que o referido 

contrato realmente não teria como ser reconhecido 

pela Comissão de Licitação, pois foi celebrado entre a 

empresa recorrente e o Sr. Severino Ramos da Silva 

Neto, que junto ao CREA/PB não encontra –se 

cadastrado como engenheiro/responsável técnico da 

recorrente, como se observa pela Certidão de Registro 
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e Quitação do CREA da pessoa física apresentada na 

fase de habilitação. 

 

Assim, 

entendo que um documento privado não pode se 

sobrepor a um documento oficial emitido por um 

órgão de classe devidamente registrado. 

 

Logo, a Comissão de 

Licitação não cometeu nenhum equivoco ou irregularidade ao 

inabilitar a empresa recorrente neste ponto. 

 

- Acervo Técnico apresentado não reconhecido, tendo 
em vista que foi apresentado o acervo em nome do 
engenheiro Severino Ramos da Silva Neto, contato, na 
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
emitida pelo CREA – PB do referido engenheiro, não 
que o mesmo seja responsável técnico da empresa 
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas tão somente da empresa 
Plantel Planejamento, Projetos e Construções LTDA – 
EPP. 

 

Estabelece o 

Instrumento convocatório em seu item 8.2.4, letra B: 

b) Atestado de capacidade técnica, em nome do 
responsável técnico-profissional da empresa 
(indicado conforme letra “a”), registrado na entidade 
profissional competente, que comprove possuir em 
seu quadro permanente até a data prevista para a 
entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de 
Certidões ou Atestados de Responsabilidade Técnica 
(ART), fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente acompanhados de 
Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, 
por execução de obras ou serviços de características 

semelhantes de que já executou, ou esteja executando 
satisfatoriamente, com o objeto e condições descritas 
neste edital. 
 
 
Como se observa pelo item transcrito, a empresa 
deveria na fase de habilitação apresentar Atestado de 
capacidade técnica em nome do responsável técnico, 
sendo este devidamente registrado no CREA. 
 
Contanto, como já dito anteriormente, na Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Física emitida pelo 
CREA – PB do referido engenheiro, não consta que o 
mesmo seja responsável técnico da empresa 
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 02.349.757/0001-10, mas tão somente da 
empresa Plantel Planejamento, Projetos e 
Construções LTDA – EPP. 
 
Assim, como junto ao CREA o engenheiro Severino 
Ramos da Silva Neto não encontra – se como 
responsável técnico da empresa recorrente, como se 
atesta pela Certidão de Registro e Quitação do 
Engenheiro, o Acervo Técnico do mesmo não poderia 
ter sido utilizado para fins de habilitação e 
cumprimento do item 8.2.4, letra B do Edital por parte 
da recorrente.   
    

Logo, a 

Comissão de Licitação não cometeu nenhum 

equivoco ou irregularidade ao inabilitar a empresa 

recorrente neste ponto. 

 
Diante de todo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE O RECURSO 

ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa 

ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 

CNPJ: 02.349.757/0001-10, para manter a Inabilitação 

da empresa recorrente, considerando mantidas as 
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irregularidades apontadas no relatório de julgamento 

de habilitação, mantendo – se a decisão da Comissão 

de Licitação. 

 

         Catingueira – PB, 16 de maio de 2018. 
 
 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO              
Prefeito Constitucional 

 
 
 
 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2018 
 
 
 

Objeto: O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura de Catingueira – PB, torna 
público aos licitantes e demais interessados que o 
Recurso Administrativo interposto pela empresa 
ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 02.349.757/0001-10 foi julgado improcedente 
para manter a Inabilitação da empresa recorrente, 
considerando mantidas as irregularidades apontadas 
no relatório de julgamento de habilitação, 
permanecendo em sua integralidade a decisão da 
Comissão de Licitação. 

 
  

         Catingueira – PB, 17 de maio de 2018. 
 

 
 

JOÃO ALVES BRUNET 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE 
PREÇO 

 
 

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2018 
 
 
 
Objeto: O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura de Catingueira – PB, 
torna público aos licitantes e demais 
interessados que a sessão pública para abertura 
dos envelopes de Proposta de Preços das 
empresas habilitadas, do Processo Licitatório 
Tomada de Preço n.º 01/2018, que tem como 
objeto Contratação de Empresa para Execução 
de Serviços de Engenharia para Pavimentação 
em Paralelepípedo em Diversas Ruas do 
Município de Catingueira – PB, nos termos do 
Contrato de Repasse n.º 1041854-55, 
celebrando entre a Prefeitura Municipal de 
Catingueira e a União Federal, intermediado 
pela Caixa Econômica Federal, será realizada no 
dia 23/05/2018, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Qualquer informação 
poderá ser obtida através da Comissão de 
Licitação, na Rua Inácio Félix de Oliveira, S/n - 
Bairro Centro, CEP: 58.715-000, CEP: 58.625-
000. 
 
  

         Catingueira – PB, 18 de maio de 2018. 
 

 
JOÃO ALVES BRUNET 

Presidente da CPL 
 
 
 


