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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA N° 02 DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 

N° 27/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) 
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM ALVENARIA COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E 
CRONOGRAMA EM ANEXO AO PROCESSO. 

 

Às 14 horas e 30 minutos do dia 26 de abril de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Jardinópolis - 
SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo decreto Municipal nº 6.011, de 03 de 
janeiro de 2022. Estes incumbidos de procederem o julgamento do recurso apresentado pela empresa NB 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, sobre sua inabilitação no processo. 

A Empresa Recorrente insurge que o Presidente da Comissão promoveu a sua inabilitação do certame sob 
o fundamento de ter apresentado documentos vencidos – Registro/visto de inscrição da empresa e do 
responsável técnico no Conselho CREA/CAU, cujo validade do documento era até 31/03/2022. Argumenta 
também que possuía o documento regularizado antes da data limite para entrega da documentação, 
quando da aprovação do CRC e que a situação da Empresa perante o Conselho estava regular justificando 
que não conseguiu imprimir o documento e deve ser beneficiado pelo prazo concedido às Microempresas 
para regularização. 

O Presidente da Comissão solicitou parecer jurídico para auxiliar na decisão e, baseado no parecer e em 
um estudo melhor do processo, a Comissão de Licitações resolve: 

Na análise da cláusula 3.2.5.1 do Edital, cita apenas o Registro perante o Conselho –CREA ou CAU, e de 
seu responsável técnico, e não pode ser interpretada como certidão negativas e/ou positiva com efeito de 
negativa. Neste sentido o Tribunal de Contas da União manifestou-se: 

Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. 
CREA. Quitação. É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea 
para fins de habilitação, pois art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 exige 
apenas o registro na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que 
regulamenta o exercício dos profissionais de engenharia, não pode 
prevalecer diante do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem da 
própria Lei 8.666/1993 (norma geral) – (Acórdão 2472/2019 Primeira 
Câmara (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman).  

Além da referida certidão, já juntada na fase de registro cadastral, estava válida no dia 29/03/2022, quando 
da emissão do CRC (certificado de registro cadastral), teve vencimento na data de 31/03/2022, enquanto a 
sessão de abertura dos envelopes ocorreu no dia 01/04/2022, ou seja, um dia posterior. Sendo que o art. 34 
da Lei 8.66/1993 possibilita a utilização do registro cadastral para fins de habilitação dos licitantes. Outro 
fator não observado na decisão anterior pela comissão é o fato da recorrente gozar do direito aos benefícios 
da Lei Complementar 123/2006, sendo a mesma microempresa, possibilitando a concessão do prazo de 05 
dias úteis para a regularização tardia de certidão defeituosa, tendo a recorrente apresentado novas 
certidões junto ao recurso. 

Sendo assim, entendemos que impedir a participação da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI seria EXCESSO DE FORMALIDADE. Fica habilitada a recorrente para participar da abertura das 
propostas. 

Fica designada nova data para abertura dos envelopes de propostas, sendo esta, no dia 03/05/2022 as 
08:00 horas, na sala de licitações da sede da Prefeitura Municipal de Jardinópolis – SC.  

Dê ciência aos participantes, após providencie a divulgação desta decisão para conhecimento geral dos 
interessados junto ao site www.jardinopolis.sc.gov.br, jardinopolis.atende.net, bem como se procedam às 

http://www.jardinopolis.sc.gov.br/
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demais formalidades de publicidade determinadas em lei. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente 
Ata que vai assinada pelos presentes. 
 
 
 
 

_______________________ 
EDSON MARCOS MARIA 

Presidente da comissão de licitações 
 
 
 

______________________ 
TÂNIA RESTELATTO 

Membro 
 

 
 

______________________ 
OLMIR CREMONINI 

Suplente 
 

 


