
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS  

 CNPJ: 80.637.457/0001-40 

 

AV. Getúlio Vargas, 815 Centro – Jardinópolis – SC – CEP 89848-000 – Telefone : 49-33370004 

 

1 

Processo Licitatório nº.27/2022   

Tomada de Preços n° 04/2022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

CINCO RESIDENCIAS UNIFAMILIAR POPULAR EM ALVENARIA, COM MATERIAIS 

E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONOFRME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA ANEXO AO PROCESSO 

Recorrente: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

 

DECISÃO 

 

O Objeto em análise é exarar decisão referente ao Recurso Administrativo 

protocolado pela empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI que 

fundamenta seu pedido de habilitação no certame em virtude de ter apresentado as 

certidões válidas de registro junto ao Conselho –CREA/SC, quando da realização do 

Registro cadastral. Apresentou as certidões atualizadas, requerendo a aplicação dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006, concedido às Microempresas e EPP. 

Conforme parecer jurídico, que encontra-se devidamente fundamentado, os 

argumentos do Recorrente merecem acolhimento, isso porque, conforme se verifica 

no Edital do processo licitatório, na cláusula 3.2.5.1, o que se exige é o 

“REGISTRO/VISTO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA E DO (S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) NO CONSELHO DO CREA/CAU”. 

Conforme documentos anexos ao sistema de registro cadastral, o Recorrente 

apresentou as certidões pessoa jurídica e física cuja data de validade expirar-se-ia em 

31/03/2022. O registro foi autuado na data de 29/04/2022, conforme documentos em 

anexo. 

Consigno que a empresa encaminhou os documentos, envelopes 1 e 2 na data 

de 31/03/2022, conforme documentos protocolados e assinados. Na data de 

01/04/2022 foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação, 

sendo que o Recorrente foi inabilitado pelo Presidente da Comissão por ter 

apresentado as certidões do Conselho –CREA/SC com data vencida em 31/03/2022 

(fls. 111-112). 
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Assim, a Recorrente argumenta que à data da entrega dos documentos na fase 

de registro cadastral – emissão do CRC que ocorreu na data de 29/04/2022, os 

documentos estavam válidos. Ademais, insurge que comprovou a condição de 

microempresa e por isso possui o benefício de regularizar a situação, tanto que 

apresentou as certidões as certidões do CREA/SC da pessoa jurídica e física com 

data de validade 30/04/2022 e 31/03/2023. 

 Neste sentido, entendemos que a Empresa cumpriu com o disposto no edital, 

tendo em vista a apresentação das certidões do CREA/SC, válidas na data do registro 

cadastral na emissão do CRC e posteriormente, apresentou as certidões atualizadas, 

com base no benefício concedido às ME e EPP, a qual possui direito a fruição, de 

acordo com o documento comprobatório assinado pelo contador da Empresa do 

Recorrente, demonstrando a regularidade perante o CREA/SC. 

Como bem pontuado pelo Departamento Jurídico, quando da realização dos 

processos licitatórios, a Administração pública deve se pautar no princípio da 

vinculação ao Edital em observância ao princípio do formalismo moderado, 

propiciando formas simples e suficientes para garantir a segurança jurídica adequada 

em respeito aos direitos dos Administrados.  

Manter a inabilitação do licitante por motivo de que a data de vencimento da 

certidão expirou em dia anterior à data da sessão, mesmo tendo ciência de que o 

Recorrente apresentou as certidões válidas quando da confecção do registro cadastral 

– CRC, poderia configurar formalidade excessivamente exagerada que pode, em tese, 

promover o afastamento de licitantes da competição, ferindo o princípio da isonomia, 

competividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Deste modo, entendemos que a Empresa deverá ser habilitada, pois, além de 

ter comprovado a exigência contida na cláusula 3.2.5.1 no ato do registro cadastral, 

faz jus ao benefício de regularizar a certidão, no prazo de 05 dias úteis, conforme § 1o 

do art. 43, da LC 155/2016 que alterou a LC 123/2006, sendo que a mesma 

apresentou as certidões dentro do prazo legal.  

Diante do exposto, adoto as razões e fundamentações do parecer jurídico 

anexo e JULGO PROCEDENTE o Recurso Administrativo interposto pela Empresa  

NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, para declarar a sua habilitação no 

Processo Tomada de Preços nº 04/2022 e consequentemente a participação nas 

demais fases do processo, por ter cumprido com todas as disposições constantes no 

Edital. 
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Após cumpridas as formalidades legais, dê-se ciência da presente decisão ao 

Recorrente e aos demais licitantes. 

 

Faz parte integrante dessa decisão o parecer jurídico. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 de abril de 2022. 

 

 

MAUR FRANCISCO RISSO 
Prefeito Municipal 
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