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RECURSO ADMINISTRATIVO
Fortaleza 05 de agosto de 2020
Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência N° 01/2020
Vimos cordialmente através deste instrumento de recurso, solicitar a reconsideração para nossa
inabilitação no referido certame, com base nos fatos seguintes:
Na apresentação da documentação da Habilitação técnica, a Moksa Engenharia LTDA foi
inabilitada. Essa inabilitação deu-se por não ter atendido o item 7.10.2 do edital.
“Não apresentou registro ou inscrição, válido, de seu(s) responsável(is) técnico(s),
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU da região a que estiverem vinculados, em plena
validade, comprovando estarem aptos ao desempenho das atividades pertinentes e
compatíveis com o objeto da presente licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de
24 de dezembro de 1966 e art. 30, I, da Lei n.º 8.666/93.
A Moksa Engenharia LTDA apresentou à certidão de pessoa jurídica, no caso a certidão da
empresa. A certidão contem todas as informações dos responsaveis técnicos, tendo em vista
que, a certidão da Moksa Engenharia LTDA só é emitida se todos os profissionais estiverem
regular com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – CREA/CE.
No entendimento do CREA e da Moksa Engenharia LTDA, a certidão é valida por que contém
informações necessarias de cada profissional. E a certidão enviado na documentação da
habiliatação para a concorrência n° 01/2020, possuir a seguinte validade 31/12/2020. Desta
forma não resta dúvida que o documento é valido.
Solicitamos, assim, que a comissão digne em aceitar nosso atestado sob a seguinte consideração:

1. Tendo em vista que a Moksa Engenharia LTDA apresentou a documentação necessária
para atender o edital.
Certos do entendimento desta Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o fato de que
a licitação é instrumento de concorrência, para buscar a melhor proposta para administração
pública e a manutenção do princípio da isonomia entre os interessados – competitividade.
Desta forma, pedimos deferimento do presente recurso e que fosse revisto essa inabilitação à
Moksa Engenharia LTDA, tornando-a empresa HABILITADA.
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