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 Gabinete da Defensora Pública Geral 

______________________________________________________________________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00325/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMBRESA CONSTRUTORA PLATÔ LTDA 

 

DECISÃO 

 

Vistos etc. 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA PLATÔ 

LTDA contra decisão da Comissão Permanente de Licitação que a inabilitou no procedimento 

licitatório referente à Concorrência nº 001/2018 realizada por esta Defensoria Pública. 

Verifica-se dos autos que a inabilitação dessa recorrente se deu em razão da ausência 

de apresentação atestado de capacidade técnica em cópia simples, sem os devidos cuidados 

relativos à exigência do item 6.1. do edital, o que estaria em desconformidade com o art. 32, da 

Lei nº 8.666/93, segundo a Comissão Licitante. 

A empresa recorrente impugna a decisão (fls. 1849/1862) argumentando que foi 

apresentada Certidão de Acervo Técnico nº 01030/2014, de 09/09/2014, que possui autenticação 

digital: 1C817-B4E91-3Z3H5, documento este, segundo a recorrente, que tem o mesmo valor de 

original, suprindo qualquer necessidade de outra autenticação. Aduz ainda que o atestado de 

capacidade técnica estaria vinculado à CAT, e esta teria validade em todo o território nacional 

com autenticidade e a sua validade poderia ser confirmada no site do CREA-CE. 

Em manifestação sobre o recurso, a Comissão de Licitação assim se manifestou: 

4.1. Relativamente à forma de apresentação dos documentos de 

habilitação, em sede de licitações, assim disciplina o art. 32 da Lei 

8.666/93, in verbis: 

Art. 32 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
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autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

4.2. Destarte, tendo na devida conta que a Lei n° 8.666/93 traz normas 

básicas de licitação, a Administração Pública de qualquer esfera de poder 

está obrigada a dar cumprimento aos seus termos, sendo indevido criar 

outras formas de apresentação de documentos distintas das fixadas na lei. 

4.3. Em estrito cumprimento ao ordenamento jurídico, estas formalidades 

também estão presentes no corpo do edital, no seu item 6.1. Vejamos: 

6.1 Os documentos exigidos nesta concorrência poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 

competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou 

publicação em órgão da imprensa oficial.   

4.4. Ao tratar do assunto, o renomado doutrinador MARÇAL JUSTEN 

FILHO leciona que: 

A Lei determina a necessidade de apresentação dos documentos no 

original, por publicação na imprensa oficial ou por cópia 

autenticada. Deve-se entender que também se admite a cópia (desde 

que autenticada) da publicação na imprensa Oficial. Como regra, a 

ausência de autenticação desqualifica o documento. O interessado 

tem o dever de apresentar documento autenticado. Ainda quando a 

exigência não constitua formalidade que se exaure em si própria, 

trata-se de dever que recai sobre as partes no exercício de seu 

direito de licitar. Aquele que não apresenta os documentos exigidos 

ou os apresenta incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres 

e deverá ser inabilitado. 

4.5 Dessa forma, como exposto, faz-se necessária, para a participação de 

licitantes nos procedimentos licitatórios, a apresentação dos documentos 

em original ou cópia autenticada; não sendo suficiente, por conseguinte, 

para tal finalidade, a apresentação apenas de cópias simples. 

4.5. É importante frisar que, promovendo diligência, a Comissão 

Permanente de Licitação atuou em busca da autenticação do atestado de 

capacidade técnica em questão, que estaria vinculado à Certidão de 

Acervo Técnico, como alegado pela licitante. 

4.6. Destarte, foi providenciada a autenticação da Certidão de Acervo 

Técnico nº 01030/2014, de 09/09/2014, que possui código digital: 1C817-

B4E91-3Z3H5, na internet, no site oficial do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará - link: 

http://www.creace.org.br/interna.asp?p=772f4edc166231f5166231f5129b

187d ). 

http://www.creace.org.br/interna.asp?p=772f4edc166231f5166231f5129b187d
http://www.creace.org.br/interna.asp?p=772f4edc166231f5166231f5129b187d
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4.7. Em análise ao documento encontrado, em anexo, não foram 

constatadas informações detalhadas relativas ao Atestado de Capacidade 

Técnica que demonstrassem que a ora licitante possui os quantitativos 

mínimos a fim de comprovação de capacidade técnica operacional nos 

termos do item 6.2.4.1 do instrumento convocatório. 

4.8. Ainda, a Comissão entrou em contato telefônico com o referido 

Conselho para questionar a existência de outros instrumentos de 

autenticação e verificação do Atestado de Capacidade Técnica vinculado 

à CAT. No entanto, fora informado que a autenticação eletrônica 

disponibilizada no site processam-se apenas da Certidão de Acervo 

Técnico; e que os Atestados de Capacidade Técnica são entregues em vias 

originais às empresas/profissionais registrados. Sendo assim, estes 

documentos não poderiam ser certificados digitalmente. 

4.9. Isto posto, a Comissão Permanente de Licitação, em harmonia aos 

princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, 

entende pela impossibilidade de serem aceitas, em sede de habilitação, 

meras cópias simples de documentos, sem qualquer tipo de autenticação 

ou originalidade, para efeitos de comprovação das exigências editalícias.  

4.10. Finalmente, não prospera a pretensão recursal da licitante, não 

havendo outra medida senão a manutenção da inabilitação da empresa. 

 

5. CONCLUSÃO  

5.1. Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitação se manifesta pela 

manutenção da decisão de inabilitação da empresa CONSTRUTORA 

PLATÔ LTDA. CNPJ: 10.485.488/0001-48. 

 

Eis o breve relatório. 

Decido. 

Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, obsevando o 

prazo previsto no item 14.1 do edital, que assim dispõe: 

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93, as empresas 

licitantes poderão interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

dia imediato da ciência delas. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que inabilitou a recorrente se deu na 

sessão de abertura, no dia 27 de abril de 2018 (sexta-feira), tendo a recorrente protocolado recurso 
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administrativo no dia 07 de maio de 2018. Desse modo, restou observado o prazo recursal, 

considerando apenas os dias úteis desse interstício.  

Quanto à questão de fundo, o presente recurso impugna a inabilitação da empresa  

recorrente em razão da ausência de apresentação atestado de capacidade técnica em cópia simples, 

em desconformidade com a exigência do item 6.1. do edital e com o art. 32, da Lei nº 8.666/93, 

segundo a Comissão Licitante. Vejamos o teor desses dispositivos: 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

 

Essa redação se assemelha à prevista no item 6.1, do edital da Concorrência, que 

assevera: 

6.1 Os documentos exigidos nesta concorrência poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 

competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

A empresa recorrente impugna a decisão argumentando que foi apresentada Certidão 

de Acervo Técnico nº 01030/2014, de 09/09/2014, que possui autenticação digital: 1C817-B4E91-

3Z3H5, alegando que documento este que tem o mesmo valor de original, suprindo qualquer 

necessidade de outra autenticação. Aduz ainda que o atestado de capacidade técnica estaria 

vinculado à CAT, e esta teria validade em todo o território nacional com autenticidade e a sua 

validade poderia ser confirmada no site do CREA-CE. 

A exigência de autenticação de cópias de certidões e documentação para habilitação 

em licitação é exigência legal, prevista no art. 32 da Lei 8.666/93, que estabelece que para efeito 

de habilitação podem ser apresentados originais, cópias autenticadas em cartório ou cópias 

simples, mas estas acompanhadas do original para que se possa, no ato, fazer a devida 

autenticação por servidor da Administração. O edital do certame reproduz o texto legal. 

Dessa forma, não é dado à Administração fazer interpretação extensiva desses 

dispositivos, sob pena de violar os princípios da estrita legalidade, vinculação ao edital do certame 

e da isonomia.  
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Demais disso, informa a Comissão de Licitação que realizou diligências para 

autenticar a Certidão de Acervo Técnico nº 01030/2014, de 09/09/2014 juntada pela 

empresa recorrente, não obtendo êxito em constatar informações detalhadas relativas ao 

Atestado de Capacidade Técnica que demonstrassem que a ora licitante possui os 

quantitativos mínimos exigidos, a fim de comprovação de capacidade técnica operacional 

nos termos do item 6.2.4.1 do instrumento convocatório.    

Diligenciou ainda a Comissão de Licitação junto ao CREA-CE via telefone para 

verificar a existência de outros instrumentos de autenticação e verificação do Atestado de 

Capacidade Técnica vinculado à CAT. No entanto, tendo obtido a informação de que a 

autenticação eletrônica disponibilizada no site processam-se apenas da Certidão de Acervo 

Técnico,  e que os Atestados de Capacidade Técnica são entregues em vias originais às empresas e 

aos profissionais registrados, sendo que esses documentos não poderiam ser certificados 

digitalmente.  

Some-se a isso o fato de que a recorrente sequer compareceu na sessão pública de 

abertura da licitação onde foram recebidos os envelopes, quando poderia ter apresentado os 

documentos originais para os componentes da Comissão de Licitação ou sanado qualquer outro 

vício.  

Dessa forma, em que pese as diligencias da Comissão de Licitação para tentar 

confirmar a autenticação do documento apresentado, aliás, ônus que seria da recorrente, não foi 

possível a regularização das falhas detectadas nos documentos apresentados, não havendo que se 

alegar excesso de formalizo por parte da Comissão Licitante, cuidando-se, na espécie, de 

exigências legais as instituídas no edital. 

 Nesse sentido, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se vê dos 

arestos abaixo transcritos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LICITANTE QUE, 

EM DESACORDO COM O EDITAL, APRESENTA DOCUMENTO SEM 

AUTENTICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE FIRMA. INABILITAÇÃO. 

1. Não apresentada pela licitante-agravante a documentação em conformidade 

com o edital, ou seja, em original, cópia autenticada, ou em cópia simples 

mediante a apresentação dos originais para conferência e autenticação, não 

há como considerá-la habilitada ao fundamento de que se cuida de mera falha 

fortuita, sob pena de malferimento ao princípio isonômico. 2. Agravo 

desprovido. Inabilitação da agravante mantida. (6ª T., AG 200601000372322, 

DJ 14/05/2007). 
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. CONCORRÊNCIA 

004/2008/ADSV-1/SBSV/2008. INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA. 

CONTRATO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO DO 

EDITAL. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A 

empresa licitante que, na fase de habilitação, apresenta seu contrato social e 

balanço patrimonial em fotocópia, sem autenticação, e, assim, descumpre 

regra expressa do edital, deve ser inabilitada do certame. 2. Conquanto a 

Impetrante afirme que apresentou os documentos originais na sessão pública de 

abertura da licitação, não fez prova do alegado fato. 3. Ainda que a habilitação 

parcial das licitantes pudesse ser aferida tanto pelo SICAF, mediante consulta 

on line a esse sistema durante a audiência pública de abertura da licitação, 

quanto pela apresentação dos documentos exigidos no edital, que deveriam 

compor o denominado "INVÓLUCRO I", conforme previsto no edital (item 4), 

documento acostado aos autos demonstra que aquele sistema não seria passível 

de ser utilizado pela Impetrante, pois consignava que estava ela com sua 

"habilitação parcial: vencida". 4. O fato de já ter sido celebrado o contrato 

administrativo com a Impetrante desde 16/05/2009, em decorrência de decisão 

liminar que garantiu seu prosseguimento do certame, não afasta a possibilidade 

de o Poder Judiciário reconhecer a legalidade do ato administrativo que a 

inabilitara, em face do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 5. 

Apelação da empresa Costa Bahia Comércio e Confecções Ltda. e remessa 

oficial providas para, reformando a sentença, denegar a segurança.A Turma, 

por unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa oficial. 

(ACORDAO 00016708720094013300, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAGUNDES DE DEUS, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:08/10/2010 

PAGINA:168.) 

Cumpre, assim, dar prevalência ao princípio constitucional da isonomia e bem assim 

aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, DECIDO 

conhecer do recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA PLATÔ LTDA para nega-

lhe provimento, mantendo a decisão da Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, 

ratificando os fundamentos nela apresentados, acrescendo as razões de decidir 

supratranscritas. 

 

Teresina, 29 de maio de 2018. 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública Geral  

 


