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A SUA SENHORIA O SENHOR 
VALDINEY BATISTA DE FREITAS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Município de Brasil Novo, Pará. 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº.005/2022-TP 

 

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.126.273/0001/82, 
com sede à Rodovia Transamazônica, nº 2004, Bela Vista, CEP: 68180-010,Itaituba-
Pa, pro seu representante legal MARCELO HENRIQUE LIMA VAZ, solteiro, 
Empresário, portador do documento de RG nº 5730950, inscrito no CPF sob o nº 
003.284.912-50, com domicilio na Avenida Carleto Bermeguy, nº 174 , Apto 03 CEP: 
68180-400 Bela Vista - Itaituba - PA 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da INABILITAÇÃO da empresa recorrente, o que faz 

pelas razões que passa a expor. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Considerando que a aplicação da Lei 8.666/93 ao presente certame, 

conforme expressamente indicado no edital, bem como o disposto no Art. 191 da 

Nova Lei de Licitações, os prazos e procedimentos previstos pela Lei 8.666/93 

devem ser aplicados ao presente certame, especialmente no que se refere aos 

prazos processuais. 

Desta forma, tendo em vista que nos termos do inciso I, alínea a, do Art. 

109 da Lei 8.666/93, cabe recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, que ocorreu em  
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07 de julho de 2022. 

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso. 

DA NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DA RECORRENTE  

Pelo princípio da legalidade, a Comissão Julgadora não pode criar 

novos critérios de julgamento sem observância ao disposto na legislação de 

regência. 

No presente caso, a recorrente atendeu perfeitamente as regras da Lei 

de Licitações ao apresentar documentação regular e completa.  

A Lei Federal nº 8.666/93 prevê o seguinte: 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;               

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal. 

    
 Para demonstrar o atendimento às exigências acima encartadas, 

considerando os termos da inabilitação, abordaremos apenas e tão somente os itens 

que constam da decisão que inabilitou a recorrente. 

 A decisão guerreada aponta como motivos da inabilitação o não 

cumprimento, pela recorrente, dos itens 11.4.2, 11.5 do instrumento convocatório e 

o Art. 10 da Resolução nº. 1.121/2019-CONFEA. 

 Vejamos o que trazem tais dispositivos: 
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11.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.4.1 - Certidão de Registro e Quitação da Licitante junto ao 

CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade;  

11.4.2 - Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) 

técnico(s) junto ao CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade; 

11.4.3 - Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico 

permanente, profissional habilitado de nível superior em Engenharia 

Civil ou Arquiteto detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido 

pelo CREA/CAU por execução de obras ou serviços semelhantes ao 

objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas obras. 

 De forma sistemática, para responder a este ponto da inabilitação, 

necessário se faz analisar o item 11.4.2 em conjunto o item 11.4.3. 

 Nos termos do art. 30 da Lei nº. 8.666/93, a avaliação técnica dos licitantes 

(aferição da aptidão para executar objeto similar ao licitado) pode se dar sob duas 

perspectivas distintas: 1) a da capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II); 

e, 2) a da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I). 

 A comprovação da qualificação técnico-operacional consiste na 

demonstração de aptidão, pela empresa proponente, para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o 

objeto da licitação, indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

 Já a capacidade técnico-profissional tem por finalidade comprovar se 

as empresas participantes do certame dispõem, para a execução do contrato, de 

profissional reconhecido pela entidade de classe competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de objeto similar ao licitado, limitado às 

parcelas de maior relevância e valor significativo expressamente previstas no 

instrumento convocatório. 
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 Com efeito, a Lei nº. 8.666/93, em seu art. 30, § 1º, inciso I, numa 

interpretação literal, induz à conclusão de que o responsável técnico deve possuir 

vínculo empregatício com a empresa, já que a norma prescreve a necessidade de 

que tal profissional integre o “quadro permanente” da licitante. 

 Não obstante, a exigência de comprovação de vínculo entre o responsável 

técnico e a empresa licitante deve ser vista com cautela, pois, em que pese a 

literalidade do inciso I, do § 1º do art. 30 da Lei de Licitações, não é necessário que 

os licitantes comprovem possuir em seus quadros permanentes tal profissional, 

bastando a demonstração, na data prevista para a apresentação das propostas, de 

que dispõem desse para a execução do objeto, seja ele empregado, sócio ou 

contratado. 

 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica nesse sentido: 

“3. Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a 
exigência, para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93), da 
demonstração de vínculo empregatício, por meio de carteira de 
trabalho, do profissional em a empresa licitante, sendo 
suficiente a comprovação da disponibilidade do profissional 
mediante contrato de prestação de serviços, sem vínculo 
trabalhista e regido pela legislação civil. Acórdão 872/2016 
Plenário, Auditoria, Relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer. 
 
3. É ilegal a exigência, para participação em licitação, de 
comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico 
com a empresa licitante. Também na Representação acerca da 
licitação conduzida pelo Município de Brasilância D’Oeste/RO, fora 
apontada exigência de vínculo empregatício, na data de entrega da 
proposta, de engenheiro civil, ambiental e sanitarista com as 
licitantes. Realizado o contraditório, a relatora destacou que ‘a 
jurisprudência do Tribunal também é pacífica no sentido de ser 
ilegal a exigência de comprovação de vínculo empregatício do 
responsável técnico com a empresa licitante, pois impõe um 
ônus desnecessário aos concorrentes, na medida em que são 
obrigados a contratar, ou a manter em seu quadro, profissionais 
apenas para participar da licitação (acórdãos 103/2009 e 
1.808/2011, do Plenário, entre outros)’. Pontuou a relatora que o 
objetivo da Administração é garantir que os profissionais 
indicados possam, de fato, desempenhar suas funções para 
garantir a execução do objeto licitado: ‘O vínculo do profissional 
qualificado não precisa, portanto, ser necessariamente 
trabalhista ou societário. É suficiente a existência de um 
contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil 
comum’. Nesse passo, ausentes as justificativas que embasassem 
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a exigência editalícia, o Plenário acatou a proposta da Relatora para 
que a Representação fosse considerada procedente, rejeitando-se 
as razões apresentadas pelos responsáveis e imputando-lhes multas 
individuais! (Grifei). 

 
  
 Como se percebe dos precedentes acima colacionados, para fins de 

qualificação técnico-profissional, basta que as licitantes comprovem que 

dispõem, na data de apresentação das propostas, de responsável técnico 

devidamente habilitado, podendo o vínculo entre eles (empresa e profissional) ser 

de cunho trabalhista, societário ou mediante contrato de prestação de serviços. 

 

  Sagrando-se vencedor da licitação, caberá ao particular, então, de fato 

comprovar a alegada disponibilidade da estrutura exigida, o que inclui a equipe 

técnica mínima estabelecida pela Administração e a efetiva comprovação de vínculo, 

que também poderá ser mediante contrato de prestação de serviços 

 

 Nessa linha, tem-se que é viável que a Administração defina no 

instrumento convocatório a composição mínima da equipe técnica que julgar 

necessária para a satisfatória execução do objeto, bem como o perfil dos 

profissionais que a integram (desde que pautada em justificativa adequada e 

suficiente), sendo que na fase de habilitação o licitante apenas precisará apresentar 

uma declaração de disponibilidade dessa equipe, sem ser necessária relação 

nominal dos integrantes ou qualquer outra espécie de comprovação, a qual será 
exigida após a adjudicação, como condição contratual, que se descumprida 

sujeitará o particular às sanções cabíveis em face de sua inadimplência. 

 

 Nessa mesma toada, é remansosa a jurisprudência do TCU: 

 
[RELATÓRIO] 
ANÁLISE DAS OITIVAS 
45. Por sua vez, a exigência contida no Anexo VII do edital em que a 
licitante deveria juntar o nome dos responsáveis técnicos (peça 3, p. 
155), também pode ser considerada cláusula abusiva e 
desnecessária. 
46. Compulsando o Anexo VII do Edital (peça 3, p. 155), verifica-se 
que a exigência contida no item dá o indicativo de que a equipe 
técnica deve ter no mínimo três componentes. Porém, não se 
percebe qualquer necessidade de haver a solicitação, eis que não 
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relaciona qual a formação ou experiência exigida, desses 
componentes. Com exceção, por obviedade, do responsável técnico 
pela obra. É dizer, não há necessidade de solicitar informação, uma 
vez que o edital não prevê que se analise a qualificação da equipe, 
por meio de critérios técnicos definidos para uma eventual 
reprovação da equipe. 
47. Ademais, mesmo que a licitante indicasse os nomes no 
anexo, não haveria como cobrar desta, no momento da 
contratação, que a equipe permanecesse a mesma, por falta de 
previsão no edital e até por ser impossível prever 
acontecimentos futuros, tais como falecimentos, desvinculação 
da equipe da empresa, dentre outros fatores imprevisíveis. 
48. Assim, a cláusula combatida pela representante apenas teve 
como finalidade excluir possíveis concorrentes que, como no caso 
da Makri Ltda, não lograram preencher corretamente a tabela do 
edital. 
[ACÓRDÃO] 
9.2 com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 
1988, c/c art. 45, caput, da Lei nº. 8.443/1992, assinar prazo de 15 
(quinze) dias para que o Iphan/AL adote as providências necessárias 
para anular a Concorrência n. 003/2015, que teve por finalidade a 
contratação de empresa para Requalificação do Largo da Igreja 
Nosso Senhor do Bonfim – Taperaguá, dadas as irregularidades 
concernentes às exigências dos subitens 2.1.1 e 2.1 2 do Edital da 
Concorrência 003/2015 restritas à comprovação por meio do Sicaf, 
bem como ao seu Anexo VII, relativamente à equipe técnica de 
três componentes, sem justificativas, o que acarreta a restrição 
à competitividade do certame, em afronta aos artigos 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, e 3º, § 1º, inciso I, do art. 30 e 32 
da Lei 8.666/1993, além da ampla jurisprudência do TCU, 
informando a este Tribunal, neste prazo, as medidas adotadas” 
[VOTO] 
3.4. a exigência contida no subitem 13.4.2 do Edital, da indicação 
nominal de profissionais de nível superior distintos para cada 
lote da licitação, bem como pertencentes ao quadro permanente 
da empresa proponente, com vínculo comprovado mediante 
cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou por meio de 
contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, como requisito indispensável para sua 
habilitação, impõe ônus antecipado às proponentes sem a 
correspondente garantia de que o participante venha a ser 
vencedor do certame, com prejuízo ao princípio da 
competitividade, afrontando o disposto no art. 3º, caput e § 1º, 
inciso I, da Lei nº. 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU 
(v.g. Agórdãos nºs 481/2004; 1.094/2004; 26/2007; 126/2007, todos 
do Plenário; Acórdão nº 2.178/2006 – 1ª Câmara; Acórdão nº 
2.561/2004 – 2ª Câmara); 
3.5. o fator de permanência atenta contra o princípio da igualdade, 
previsto no art. 3º da Lei nº. 8.666, de 1993, porquanto pode acarretar 
umas redução de até 12 (doze) pontos, ou seja, 12% (doze por cento) 
do total de pontos possíveis, na nota técnica das proponentes que 
não possuírem em seus quadros permanentes, há mais de um ano, 
dois profissionais de nível superior disponíveis para cada lote que a 
empresa pretenda participar, sendo que, para se assegurar da 
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qualidade e da eficiência da prestação dos serviços em questão, 
é suficiente que a Administração Pública defina de maneira 
clara, tanto no Edital como no contrato que vier a ser celebrado, 
o perfil desejado e o quantitativo mínimo de profissionais que 
entende necessário para sua execução”. 
“O TCU tem rechaçado a exigência prévia de profissionais de 
cunho técnico-operacional no quadro permanente da empresa 
licitante. O TCU entende que exigências dessa natureza inibem 
o caráter competitivo do certame, de forma contrária ao 
princípio da igualdade. 
O argumento do MAPA de que é um desafio para a Administração 
garantir a qualidade do objeto sem a configuração de restrição à 
competitividade já foi objeto de debate nesse Tribunal. O Ministro 
Ubiratan Aguiar, no TC 026.646/2006-6, faz orientações sobre como 
garantir a qualidade do objeto sem implicar em restrições à 
competitividade, conforme trecho transcrito a seguir: 
“12. De outra parte, para que a contratante não fique a mercê de 
‘licitantes aventureiros’ e tenha maior garantia da qualidade do 
pessoal da contratada, caba a ela dispor, tanto no edital como 
no contrato que vier a ser celebrado, o perfil desejado e o 
quantitativo mínimo de pessoas que entende necessário para a 
realização dos serviços, evitando, assim, eventual 
favorecimento de determinadas empresas na fase de pontuação 
técnica, porém garantindo que o objeto será executado por 
pessoas plenamente qualificadas. Assim, o TCU adota 
posicionamento contrário à exigência de quadro de pessoal com 
técnicos certificados e qualificados em fase anterior a 
celebração do contrato. Esse entendimento visa evitar que os 
licitantes incorram em despesas que seja, desnecessárias e 
anteriores à própria celebração do contrato”. 

 

 Com isso, não obstante seja possível que a Administração defina a 

composição mínima da equipe técnica responsável pela execução do serviço, não é 
válido exigir que as licitantes apresentem relação nominal dos membros que 
compõem a equipe, tampouco que comprovem o vínculo profissional entre 
eles, bastando, na fase de habilitação, a apresentação de DECLARAÇÃO 

FORMAL DO PRÓPRIO LICITANTE de que dispõe do pessoal técnico adequado 

para atender as condições do edital e executar regularmente o objeto, o que deverá 
ser efetivamente comprovado pela empresa vencedora da licitação. 
 
 Dessa maneira, as exigências constantes do item 11.4 do Edital da TP 

005/2022 - TP, sobretudo aquelas constantes dos subitens 11.4.1 e 11.4.2, afrontam 

os precedentes dos Tribunais pátrios e aos princípios da igualdade, do julgamento 

objetivo, da legalidade e o da competitividade, ferindo, consequentemente, a 
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supremacia do interesse público pela imposição de cláusulas restritivas do caráter 

competitivo do certame. 

 

 Quer dizer, se, de acordo com o melhor entendimento, não é lícito exigir 

do licitante, na fase de habilitação, que apresente relação nominal da equipe técnica 

de profissionais aptos à execução do objeto, sendo suficiente a declaração formal do 

proponente de que cumpre tal desiderato, também não pode haver, nessa fase da 

licitação, exigência de que sejam apresentadas certidões individuais de regularidade 

perante o respectivo conselho profissional para cada um dos profissionais que 

figuram na Certidão de regularidade apresentada pela Pessoa Jurídica.  

 

  A manutenção desta exigência seria uma decisão teratológica e 

incompatível com a finalidade da licitação, que é a de selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração.  

 

  Ao contrário disso, tais exigências, aparentemente, tem o fino propósito 

de apenas restringir o universo da concorrência, em detrimento do interesse público, 

e pode direcionar a escolha a determinados licitantes, seja por critérios subjetivos 

não conhecidos, seja por critério espacial.  

 

  De qualquer forma, é contra legem, e deve, a recorrente, ser 

imediatamente HABILITADA, sob pena de, não sendo, a manutenção da inabilitação 

configurar ilícito administrativo que deva ser combatido na esfera judicial e no âmbito 

do Tribunal de Contas. 

 

 Atendo-se às exigências dos subitens 11.4.1 e 11.4.2, a recorrente 

apresentou as respectivas certidões emitidas pelo CREA/PA: 

 

Certidão exigida no subitem 11.4.1. 
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Em razão da certidão acima, o Sr. Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, em um processo de epifania, entendeu que a certidão exigida no 

subitem 11.4.2, obrigatoriamente deveria ser apresentada em relação a todos os 

profissionais que figuram na certidão acima. 
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Todavia, o próprio edital do certame, preveniu a segurança jurídica contra 

interpretações esdrúxulas de seus termos, ao cravar no subitem 11.4.3, o seguinte: 

 
11.4.3 – Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico 
permanente, profissional habilitado de nível superior em Engenharia 
Civil OU Arquiteto detentor de Atestado de Acervo Técnico, 
reconhecido pelo CREA/CAU por execução de obras ou serviços 
semelhantes ao do objeto da licitação, QUE SERÁ O 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELAS OBRAS. (Grifei). 

 
 Ora, como se percebe do recorte acima, a exigência do item 11.4.2 deve 

recair apenas e tão somente sobre o profissional que será o responsável técnico da 

obra, posto que como no ensina a gramática, a conjunção “OU” é alternativa e indica 

que dentre aquelas duas opções (Engenheiro Civil e Arquiteto), uma haveria/poderia 

ser escolhida para figurar como responsável técnico do objeto da licitação, sendo 

lógico inferir que a certidão de Registro e Quitação prevista no subitem 11.4.2 do 

edital somente diga respeito ao profissional designado pela proponente para ser o 

responsável técnico da obra, que, no caso em testilha, é o engenheiro civil Sr. Victor 

Giulianno de Almeida Gomes Freire. 

 

 Isto porque, é atribuição exclusiva da licitante escolher seus 

representantes e responsáveis técnicos, sendo defeso à Administração Pública 

intervir da na gestão interna e de pessoal de empresas privadas, principalmente 

quando tal interferência resulte em restrição do caráter competitivo que deve ter 

todos os processos licitatórios. Razão porque, neste ponto, a decisão de inabilitação 

também deve ser reformada, por revelar-se ilegal. 

 

 Noutro giro, a decisão vergastada inova ao apontar como um dos 

fundamentos de inabilitação da recorrente no certame TP 005/2022 - TP, a suposta 

inobservância do subitem 11.5, alínea “K”, do instrumento convocatório, que 

prescreve: 

 
11.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
[...] 
k) Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo 
balanço, emitido pelo Conselho de Contabilidade, devidamente em 
dias. 
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 Ocorre que, em 07 de outubro de 2021, o Conselho Federal de 

Contabilidade publicou a resolução nº. 1.637/2021, que, em relação à comprovação 

de regularidade profissional de seus membros, assim dispõe: 

 
Art. 1º Os profissionais da contabilidade poderão comprovar sua 
habilitação para o exercício profissional, por meio da Certidão de 
Habilitação Profissional, e a situação financeira relativa a débitos de 
qualquer natureza, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) 
emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
 

 

 Significa dizer que a recorrente se desincumbiu do ônus previsto no 

subitem 11.5, alínea “K”, ao apresentar à Comissão de Licitação a Certidão de 

Habilitação Profissional e a Certidão Negativa de Débitos (CND) emitidas pelo 

Conselho Regional de Contabilidade do Pará – CRCPA: 
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Ou seja, tal documento é perfeitamente hábil para comprovar a 

regularidade funcional do profissional exigida pelo edital, de forma que atende aos 

objetivos traçados pela Administração Pública. Portanto, a inabilitação da empresa 

recorrente se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo 

culminar com a sua imediata HABILITAÇÃO. 

  Não cabe à Administração criar óbices normativos com base em filigranas 

linguísticas ou jurídicas para reduzir o universo de participantes nos processos 

licitatórios. Tal prática revela, senão a intenção de direcionar o resultado do processo 

de seleção, o total desconhecimentos dos fundamentos legais, constitucionais e 

principiológicos que devem nortear os atos administrativos. 

 

 Isto posto, impõe-se o imediato afastamento, também, deste ponto da 

inabilitação declarada pela CPL do Município de Brasil Novo em relação à recorrente 

na Tomada de Preços nº 005/2022 - TP. 
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DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RAZOABILIDADE NAS REGRAS 
DO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO 
 

  A lei 8.666/93 estabelece em seu artigo 6º, inciso XVI que a comissão de 

licitação tem como função receber, examinar e julgar todos os documentos relativos 

ao procedimento e ao cadastramento de licitantes.  

  E para o cumprimento desta tarefa, a aludida lei elencou no art. 27, um rol 

de documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação 

econômico financeira, à regularidade fiscal e trabalhista e ao cumprimento no 

disposto no inciso XXXIII do art. 37 da Constituição Federal.  

  Tais requisitos foram estabelecidos com o objetivo de avaliar a aptidão e 

a idoneidade da empresa licitante que se apresenta em determinado certame. 

  O principal fundamento para a exigência da referida documentação é a 

necessidade de a Administração Pública certificar-se sobre a capacidade/aptidão do 

fornecedor a fim de que atenda ao interesse público, para que seja possível aferir se 

a empresa licitante é capaz de executar o objeto pretendido.  

  Entretanto, é importante mencionar que esses requisitos de habilitação 

devem ser apenas os necessários à garantia do cumprimento das obrigações, 

consoante determinação constitucional. 

Art. 37(…) 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
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  Depreende-se da citação constitucional que quando houver realização de 

procedimento licitatório, a Administração Pública deve exigir apenas aqueles 

documentos que forem estritamente necessários ao cumprimento das obrigações.  

  Tal disposição é de extrema importância e deve ser aplicada a qualquer 

contratação, seja nas modalidades tradicionais insculpidas na Lei 8.666/93 seja no 

Pregão, eletrônico ou presencial, previsto na Lei 10.520/2002, e também na Lei das 

Estatais, a Lei 13.303/2016. 

Nesse mister, é necessário que os agentes públicos, envolvidos no 

processo de contratação, observem a relação existente entre os documentos de 

habilitação exigidos no diploma editalício e o objeto contratual que está sendo 

licitado, para que não causem, por suas ações, prejuízos à Administração Pública e 

aos Particulares. Condutas estas que podem ser objeto de apuração de 

irregularidade administrativa, civil e penal a ser proposta às Cortes de Contas e ao 

Poder Judiciário. 

  Isto porque, deve existir um nexo entre a exigência de determinado 

documento no instrumento convocatório e o objeto que se pretende contratar. Caso 

não haja qualquer relação entre eles, deve ser afastada a exigência, em atendimento 

à previsão constitucional. 

  Saliente-se, por oportuno, que inadmissível se torna a exigência 

desarrazoada de documentos além dos previstos no rol do art. 27 a 31 da Lei 

8.666/93. Inclusive, já existem diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União, 

nesse sentido, contra o excesso de rigor diante das exigências dos documentos de 

habilitação, reforçando a importância de prestigiar a ampla competitividade entre os 

licitantes para a obtenção da proposta mais vantajosa ao Erário Público.  

  Para além da exigência documental excessiva, também tem condão de 

restringir o universo de participantes no processo licitatório, aquelas exigências que 

resultem em antecipação de ônus financeiros aos licitantes como condição de 

participação no certame. 
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 Exigir vínculo prévio e permanente de profissional responsável técnico 

com a licitante já uma excrescência, tanto porque ofende o princípio da legalidade, 

quanto porque tem o possível objetivo de reduzir a participação de determinadas 

empresas na licitação. 

 No caso concreto, a decisão guerreada, impôs à recorrente sua 

inabilitação no certame acima epigrafado, nos seguintes termos, ipsis litteris: 

“5 – AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA, ASSESSORIA E 
SERVIÇOS EIRELI, fica declarada inabilitada pela ausência da 
apresentação da exigência contida no edital item 11.4.2 – Certidão 
de Registros e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto 
ao CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade; consta na 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
emitida pelo CREA-PA os profissionais VICTOR GIULIANNO DE 
ALMEIDA GOMES FREIRE, FELIPE DE SOUZA E SOUZA e 
ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, sendo apresentado para 
atender o item somente a certidão de REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA do profissional VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA 
GOMES FREIRE, endereço constante na CERTIDÃO DE 
REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA emitida pelo CREA-
PA não consta o CEP atualizado, em desacordo com a Resolução 
1.121/2019-CONFEA, em seu Art. 10. Também foi identificado a 
ausência da exigência contida no edital item 11.5 alínea “K) Certidão 
de Regularidade profissional que assinou o balanço, emitido pelo 
Conselho de Contabilidade, devidamente em dias”. 

Ora, a finalidade da licitação é a de viabilizar a escolha da proposta mais 

vantajosa, o que deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo exacerbado e 

excesso de preciosismo no julgamento. 

Não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE uma 

empresa mais qualificada ao cumprimento do objeto seja inabilitada por mera 

irregularidade formal - que pode ser sanada em diligência, em grave afronta ao 

princípio da SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência sobre o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 
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DOCUMENTO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. INTERESSE PÚBLICO. (...). A 
apresentação de documento sem assinatura do responsável pela 
empresa configura mera irregularidade formal, não sendo apto a 
gerar sua desclassificação em pregão presencial. O procedimento 
de licitação, embora esteja vinculado ao edital de convocação, 
deve zelar pelo interesse público, garantindo maior 
competitividade possível aos concorrentes. Precedentes desta 
Corte. Equívoco que poderia ter sido sanado quando da abertura dos 
envelopes, uma vez que o representante se fazia presente ao ato e 
poderia confirmar a autenticidade do documento por ele 
apresentado. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 
EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJRS, Apelação / Remessa 
Necessária 70078093887, Relator(a): Marcelo Bandeira Pereira, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22/08/2018, Publicado 
em: 29/08/2018, #93861265) #3861265  

Afinal, considerando que a finalidade da licitação pública de obtenção 

da melhor proposta é atingida com a habilitação da recorrente, há grave 

inobservância ao princípio da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE com a 

sua inabilitação, conforme destaca a doutrina: 

"Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se 
inter-relacionam, cuidam da necessidade de o administrador aplicar 
medidas adequadas aos objetivos a serem alcançados. De fato, os 
efeitos e consequências do ato administrativo adotado devem ser 
proporcionais ao fim visado pela Administração, sem trazer prejuízo 
desnecessário aos direitos dos indivíduos envolvidos e à 
coletividade." (SOUSA, Alice Ribeiro de. Processo Administrativo do 
concurso público. JHMIZUNO. p. 74) 

Portanto, considerando que a empresa atende perfeitamente a 

qualificação técnica e dispõe de habilitação jurídica conforme os objetivos lançados 

no edital, requer o recebimento do presente recurso com a sua imediata 

HABILITAÇÃO. 

DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

A Licitação pública tem como objetivo atender um INTERESSE PÚBLICO, 

de forma que seus critérios devem ser observados por todos os participantes em 

estado de IGUALDADE, para que seja possível a obtenção da PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA. 
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Nesse sentido é o teor da Nova Lei de licitações:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia 

entre os competidores há grave afronta a tais princípios, além de ferir o próprio 

PRINCÍPIO DA FINALIDADE. 

DA QUEBRA DA ISONOMIA 

Ao inabilitar a recorrente por incorreção de informação relativa ao CEP 

do endereço da licitante constante do banco de dados da Certidão de Registro e 

Quitação Pessoa Jurídica emitida pelo CREA/PA, o recorrido, sem qualquer 

motivação ou razoabilidade, fere o princípio da isonomia, pois confere tratamento 

diferenciado, em prejuízo ao recorrente sem qualquer amparo legal. 

Estando a recorrente, completamente hígida documentalmente, 

adimplente com as obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e demais, e tendo 

demostrado sua capacidade técnico-profissional, técnico-operacional, econômico-

financeira, mas por incorreção na digitação do CEP no banco de dados de terceiro, 

o CREA/PA, ser inabilitada, significa que a Comissão de Licitação, num excesso de 

preciosismo está tratando de forma não isonômica os licitantes. 

O desdobramento do desprezo ao princípio da isonomia neste caso, é, 

por tabela, a não observância dos princípios da economicidade, da razoabilidade, da 

competitividade, do julgamento objetivo e tem o potencial de causar danos ao erário, 

porquanto é preferência da CPL de afastar da concorrência, um licitante que tem as 

melhores condições de atender aos objetivos da Administração Pública, com 

qualidade e pelo menor preço. 
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Apegar-se a amenidades cadastrais em detrimento das robustas 

condições de melhor executar o objeto da licitação para inabilitar um licitante, é, por 

assim dizer, um contorcionismo reprovável, já que o objetivo elementar do processo 

licitatório é o de, como já exaustivamente conhecido, selecionar a proposta mais 

vantajosa para o Poder Público. 

Nesta senda, a isonomia não se destina a aferir igualdade de condições 

na análise de dados cadastrais dos participantes, mas a garantir que lhes sejam 

dadas condições equitativas de concorrer no certame e oferecer as melhores 

propostas, do ponto de vista material. 

Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável de todo e 

qualquer ato público, conforme leciona Adilson Abreu Dallari: 

"O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio 
republicano, motivo pelo qual o insuperável Geraldo Ataliba, às 
páginas 133 e ss. De seu República e Constituição (...), afirmou que 
ele se irradia sobre todos os dispositivos constitucionais, afetando 
tanto a elaboração das leis quanto todos os atos administrativos: 
"...Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em 
benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada 
valeria a legalidade, se não fosse marcada pela igualdade. A 
igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios 
constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a 
mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, 
republicanamente, decidiu cria. A isonomia há de se expressar, 
portanto, em todas as manifestações do Estado..." (in Concurso 
Público e Constituição. Coordenador Fabrício Motta. Ed. Fórum, 
2005. Pg.92) 

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre os 

administrados deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário - como no presente caso. 

Afinal, trata-se de ato que contraria o próprio princípio da finalidade, 
da eficiência, da economicidade, do julgamento objetivo e da razoabilidade, 
pois acaba por reduzir a maior amplitude de opções a atingir o objetivo público. 

A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e 

magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera: 
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(...) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para 
ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com 
a norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da 
instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública 
própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial 
necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento 
funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou 
desviando-se desses princípios básicos, a Administração 
Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo 
Poder Judiciário, se requerida pelo interessado. (in Direito 
Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, 2008, Editora Malheiros, São 
Paulo, pg. 716) 

Dito isso, outro deslinde não pode ter o presente caso a não ser a 

revisão do ato administrativo impugnado, para que a recorrente seja considerada 

HABILITADA na TP 005/2022 - TP. 

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

O art. 50, da Lei 9784/99 que dispõe sobre os processos 

administrativos, prevê claramente: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção 
pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de 
ato administrativo. 
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Ocorre que, diferentemente do previsto, a decisão impugnada foi 

tomada sem qualquer motivação lícita, deixando de relatar os fatos e motivos legais 

que fundamentassem o ato decisório. 

O princípio da motivação do ato administrativo exige do Administrador 

Público especial cautela na instrução do processo, sob pena de nulidade, conforme 

assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique 
os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está 
consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais 
espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua 
obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos 
discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A 
sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se 
trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade 
dos atos administrativos". (in Direito Administrativo, 24º ed., Editora 
Atlas, p. 82). 

Diferentemente disso, o ato administrativo impugnado, não se encontra 

devidamente motivado, em clara inobservância à Lei. 

Trata-se de irregularidade do ato administrativo que deve ser 

imediatamente revisto sob pena de nulidade, conforme precedentes sobre o tema: 

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON - ÓRGÃO SEM 
PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFESA INTEIRAMENTE 
REALIZADA PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 
MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO 
INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. 
(...). 3. O ato administrativo não encontra-se devidamente 
motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do 
Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, 
o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua 
pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42, parágrafo único, do 
Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em 
nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, 
não apresentando em sua decisão referências a qualquer fatura da 
consumidora que comprovasse as cobranças indevidas. Ademais, 
não oportunizou à empresa apelada a produção de provas que a 
possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal 
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fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a 
nulidade não somente do processo administrativo, mas da 
penalidade que dele decorre. Precedentes 5. Recurso de apelação 
conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00282591720128080024, 
Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/02/2018, 
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018) 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MULTA 
ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. CONFIGURADA. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CRÉDITOS. CELULAR. PLANO 
PRÉ-PAGO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA USO. LICITUDE. 
RECURSO IMPROVIDO. 1) o aplicador do direito necessita bem 
fundamentar sua decisão subsumindo o fato à norma, de 
maneira que o destinatário do ato administrativo consiga 
compreender o ato ilícito pelo qual está sendo punido e haja 
efetiva consolidação dos princípios fundamentais do contraditório e 
da ampla defesa.2) (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120281357, 
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator 
Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: 
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data 
da Publicação no Diário: 20/04/2017, #13861265) 

Razões pelas quais devem conduzir à revisão do ato administrativo 

com a sua imediata revisão. 

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital 

e à Lei, REQUER, o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo; 

Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins 

de rever a decisão de inabilitação da recorrente, declarando a nulidade de todos 
os atos praticados a partir da declaração de inabilitação com sua imediata 
HABILITAÇÃO. 

Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à 
Autoridade Superior para que seja reapreciado. 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

Itaituba/PA, 13 de julho de 2022. 
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MARCELO HENRIQUE LIMA VAZ  

Relação de Anexos: 

1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA/PA; 

2. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (Responsável Técnico) -
CREA/PA; 

3. 04 (quatro) Certidões de Acervo Técnico (CAT Responsável Técnico) – 
CREA/PA; 

4. Certidão de Habilitação Profissional – CRC/PA; 

5. Certidão Negativa de Débitos Profissional – CRC/PA. 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DE BRASIL NOVO. 

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022 

   

A CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ nº 02.600.407/0001-85, sediada na RODOVIA 
TRANSAMAZÔNICA, na cidade de Altamira-PA, vem respeitosamente à 
honrosa presença de Vossa Senhoria, interpor o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO, contra resultado da análise documental que julgou 
inabilitada a empresa TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022 – Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo, pelos motivos de fato e de direito que abaixo 
expõe: 

 
DOS FATOS 

 A recorrente é uma construtora sediada na cidade de Altamira que 
participa do processo licitatório TOMADA DE PREÇOS 005/2022 - 
Prefeitura Municipal de Brasil Novo, no qual não foi habilitada, motivo pelo 
qual recorre. 
 
 A recorrente apresentou como prova do item 11.5 alínea “K” a 
Certidão de Habilitação Profissional conforme modelo a seguir: 
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Contudo foi considerada inabilitada por não apresentar a Certidão de 
Regularidade conforme modelo a baixo: 

 

 
 
Porém de acordo com o site CRC-PA (crcpa.org.br) está certidão não é 
possível realizar a sua emissão conforme trecho a seguir: “A antiga 
Certidão de Regularidade Profissional (Resolução CFC nº1.402/2012) 
foi REVOGADA pela Resolução CFC nº 1.637/2021, onde a mesma 
encontra-se bloqueada nos serviços online do CRC/PA”. 
 

O item 11.5 alínea “K” que tem por objetivo buscar se o profissional se 
encontra REGULARIZADO junto ao CONSELHO competente e a certidão 
apresentada pela Recorrente no seu corpo fala que “O CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que 
o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se 
habilitado para o exercício da profissão contábil”. 
A palavra HABILITADO na língua portuguesa significa “que ou aquele que 
tem habilitação, apto, capaz’, tal palavra faz menção que o profissional 
está APTO assim o tornando REGULAR junto ao CONSELHO REGIONAL DE 
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https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1402.pdf
https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1637.pdf


CONTABILIDADE. O documento apresentado cumpri o solicitado no item 
11.5 alínea “K” que tem por objetivo buscar se o profissional se encontra 

REGULARIZADO junto ao CONSELHO. 
 

DO PEDIDO 

 Diante das justificativas apresentadas acima, vem à presença de Vossa 
Senhoria, encaminhar o presente Recurso Administrativo para reconsidere a 
decisão da comissão, habilitando a empresa na TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2022. 
 

 Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa 
Comissão de Licitação reconsidere sua decisão onde Inabilita a 
Recorrente da TOMADA DE PREÇOS 005/2022 e, na hipótese não 
esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, 
à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 
n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 
 
 
Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 

Altamira-PA, 12 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Norma Aparecida Abucater Lorenzoni 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA 
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A SUA SENHORIA O SENHOR  
VALDINEY BATISTA DE FREITAS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Município de Brasil Novo, Pará. 
 
 
 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº.005/2022-TP 

 

 

Objeto: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na 

“CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, neste estado”, através do repasse 
de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o 

ESTADO DO PARÁ, através da SEDOP e o MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL, de acordo com o plano de trabalho, especificações e planilhas que passam a fazer 

parte integrante do Convênio nº 69/2022, conforme especificações constantes na planilha 

(Anexo I). 

 

 

 

J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 24.901.546/0001-81, com sede na R OTAVIO 

NERI, nº 727, bairro JARDIM INDEPENDENTE I, Altamira – Pará, CEP: 68.372-710, representada 

pelo Senhor Jairo Alves Fontinele Junior, RG: 5961769 – PC/PA e CPF: 010.088372-96,  residente 

e domiciliado no município de Altamira-PA. 

CONTRARRAZÕES  

Manifestação favorável a INABILITAÇÃO da empresa recorrente, o que faz pelas contrarrazões 

que passa a expor: 

Considerando que o presente certame teve a aplicação da Lei 8.666/93, conforme contida no 

edital, bem como, os prazos previstos e aplicados para que as empresas pudessem tirar suas 

dúvidas ou caso houvessem necessidade impugnar o edital, conforme exposto no item 9.4 - DA 

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: “A impugnação perante a PREFEITURA dos termos do Edital, quanto 

a possíveis falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar até o quinto dia útil 

que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugnar 

posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada sempre por escrito, devendo ser 

protocolado na Sala da Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada 
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na Av. Castelo Branco nº 821, Centro - Brasil Novo/PA, A/C da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação VALDINEY BATISTA DE FREITAS, rigorosamente no horário das 08:00 

às 12:00 horas”.  

Ainda no edital, no item 22 - DISPOSIÇÕES FINAIS; 22.5 - Será dado o conhecimento de 

quaisquer impugnações ou pertinentes (pedidos de esclarecimentos de dúvidas) e suas 

respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório, por 

meio de comunicação eletrônica ou por publicação por meio do portal transparência 

http://brasilnovo.pa.gov.br/licitacoes; que mesmo com estas prerrogativas contidas no edital, 

edital/lei este que rege a Tomada de Preço 005/2022-TP, as empresas inabilitadas não fizeram 

uso. Ficando então as empresas: 

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.126.273/0001/82, com sede à Rodovia 

Transamazônica, nº 2004, Bela Vista, CEP: 68180-010,ItaitubaPa, pro seu representante legal 

MARCELO HENRIQUE LIMA VAZ, solteiro, Empresário, portador do documento de RG nº 

5730950, inscrito no CPF sob o nº 003.284.912-50, com domicilio na Avenida Carleto Bermeguy, 

nº 174 , Apto 03 CEP: 68180-400 Bela Vista - Itaituba – PA e A CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 02.600.407/0001-85, sediada na RODOVIA 

TRANSAMAZÔNICA, na cidade de Altamira-PA INABILITADAS, pelos motivos citados em ata, 

conforme exposto abaixo;  

A Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, deixou de 

apresentar os seguintes documentos conforme solicitado no item 11.4 - DA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA; 

11.4.2 - Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao 

CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade; 

Deixando de apresentar a relação nominal dos seus responsáveis técnicos em anexo. Bem como 

no item 11.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

h) Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 

Conselho de Contabilidade, devidamente em dias. Apresentando apenas a certidão de 

habilitação do profissional, e não a Certidão de débitos o qual exigia em edital alínea (h). 

A CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, deixou de apresentar o solicitado no 11.5 - DA 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
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h) Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 

Conselho de Contabilidade, devidamente em dias. Apresentando apenas a certidão de 

habilitação do profissional, e não a Certidão de débitos o qual exigia em edital alínea (h). 

PARA ANALISE; CERTIDÃO APRESENTADA PELA CONSTRUTORA LOREZONI. 

 

CERTIDÃO APRESENTADA PELA AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EIRELI; 

 

A CERTIDÃO QUE AMBAS EMPRESAS DEVERIAM APRESENTAR: (MODELO). 
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 POSTO ISTO, REQUEREMOS, que o senhor Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, analise das Certidões apresentadas pelas empresas 

inabilitadas, suas datas de emissão e validades, bem como os dizeres em seus títulos a cima 

exposto nas certidões, tendo em vista que a certidão apresentada pela empresa Amazônia em 

seu recurso deixa dúvidas, uma vez que a mesma certidão apresentada pela construtora 

Lorezoni, há diferenças, pois a mesma trata da mesma finalidade, habilitação do profissional 

técnico contábil. 

CONCLUSÃO; 

Para fins de continuidade do Processo Licitatório, manifestamos e solicitamos a presidência da 

CPL-PMBN a permanência da inabilitação das empresas CONSTRUTORA LOREZONI e 

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI; afim de cumprir as 

exigências editalicias. 

Nestes termos, 

Pedimos  deferimento; 

 

Altamira/PA, 26 de julho de 2022. 
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Jairo Alves Fontinele Junior 

RG: 5961769 – PC/PA  
 CPF: 010.088372-96 
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