


































 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - PARÁ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SR. VALDINEY 

BATISTA DE FREITAS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022-TP 

 

Objeto: Contratação de empresa para recuperação de 50 km da VICINAL 20 KM 55 DA BR230 com as 

seguintes coordenadas: Início Latitude 3º22’46.20”S – Longitude UTM 52º40’7.20”O e Final Latitude 

3º5’19.80”S – Longitude 52º52’45.51”O, no município de Brasil Novo/PA Novo/PA, em atenção ao 
objeto do Convênio nº 085/2022-SETRAN. 

 

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

A Empresa B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 

14.041.528/0001-13, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 14.041.528/0001-13, 

com sede na Rua Frei Cristóvão de Lisboa, nº 1068, Sala B, Centro, Cametá-PA, telefone (91) 98040-4966, e-

mail: turcamempreendimentos@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. BRENNO LUIZ DE MACEDO 

CALDAS, portador da Carteira de Identidade nº 4957044 e CPF nº 925.652.632-87, tempestivamente nos 

termos do inciso I, alínea a, do Art.109 da Lei 8.666/93, cabe recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteisa contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, neste caso a sessão pública ocorreu em aos 

25/07/2022 as 09:30horas, ficando claro a tempestividade do recurso. 

 

Considerando que a empresa B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI participou do 

Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022-TP, e tendo sido inabilitada, vimos através deste 

informar a apresentação de recurso administrativo contra a indevida HABILITAÇÃO da empresa 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, inscrita no CNPJ 02.600.407/0001-85, pelas razões equivocadas da 

Douta Comissão Permanente de Licitação, conforme direito líquido e certo que informaremos a seguir: 

 

A Comissão Permanente de Licitação equivocadamente habilitou a empresa CONSTRUTORA 

LORENZONI LTDA, sendo que por falha ou erro humano deixou de observar por uma análise aprofundada a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO fornecida pela empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, 

conforme apresentaremos as irregularidades a seguir: 



 

 

 

 

 O Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura de Brasil Novo em 21/03/2022 

apresenta quantidade de CNAE’s divergentes dos que constam na última alteração datada em 18/07/2022 do 

contrato social da empresa, onde se observou que há um total de 41 CNAE’s da empresa, foram apresentados 

apenas 31 CNAE’s no CRC emitido pela Prefeitura de Brasil Novo, estando, portanto, desatualizado o CRC 

emitido. 

 Na Certidão Especifica Digital – Chancela 5308961872204, apresentada pela empresa na página 25, 

constam quatro (04) arquivamentos no exercício de 2022, a saber: 

a. 20000762978 – 16/03/2022 – Balanço; 

b. 20000770899 – 27/04/2022 – Reenquadramento de Empresa de Pequeno Porte como 

Microempresa; 

c. 20000786884 – 18/07/2022 - Alteração de Dados (exceto nome empresarial); 

d. 20000786884 – 18/07/2022 – Consolidação de contrato/Estatuto. 

Já na Certidão de Inteiro Teor – Controle 5299110701701 – apresentada pela empresa nas páginas 54 

a 73, consta apenas um (01) arquivamento, sendo este o 20000786884, apresentando ausência de três (03) 

arquivamentos (no exercício de 2022), portanto diverge da Certidão Especifica Digital – Chancela 

5308961872204. Sendo assim, a Certidão de Inteiro Teor – Controle 5299110701701 – apresentada nas 

páginas 54 a 73, está desatualizadae pendente de arquivamentos, estando, dessa forma, em 

descumprimento com o que é exigido no item 10.3.7 do edital da licitação, o qual estabelece que a certidão 

deve ser  “Atualizada com os últimos registros e arquivamentos, emitida pela junta comercial da sede da 

proponente com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da data prevista 

para apresentação das propostas”. Logo se observa que se formos considerar “últimos arquivamentos” como 

sendo os do exercício de 2022, estão ausente três (03) arquivamentos, devendo a comissão no recebimento de 

recurso julgar procedente e inabilitar a empresa CONTRUTORA LORENZONI pelas razões já apontadas. 

 No alvará apresentado pela empresa, consta que o porte da empresa é Empresa de Pequeno Porte-

EPP, entretanto, foi realizado Reenquadramento para Microempresa-ME em 27/04/2022, estando, dessa 

forma, com enquadramento divergente. 

 

DA CONCLUSÃO 

Dessa forma, apresenta-se este recurso com base na divergência das documentações apresentadas 

pela empresa CONTRUTORA LORENZONI, objetivando manter a veracidade e lealdade de informações 

apresentadas neste processo licitatório, bem como o princípio da isonomia, e o total cumprimento das 

condições estabelecidas no edital da presente licitação. 

 



 

 

 

 

Razões pelas quais a Comissão Permanente de Licitação deve conduzir à revisão do ato 

administrativo com a sua imediata revisão. 

 

DO PEDIDO 

Ante o exposto, pedimos que o presente recurso seja conhecido e no mérito julgado procedente com a 

revisão da decisão da Comissão Permanente de Licitação no sentido de inabilitar a empresa CONTRUTORA 

LORENZONILTDA, bem como, manter a empresa CONSTRUTORA PACTAC LTDA inabilitada, e para 

manter o principio da isonomia e do julgamento objetivo, da igualdade ente os participantes, atendendo ainda 

o principio da razoabilidade e economicidade, e afastado o julgamento desarrazoado, a fim de que o processo 

não seja fracassado, que a Comissão Permanente de Licitação, caso julgue procedente, o que culminará com a 

inabilitação de todos os licitantes, que abra o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do §3º, do artigo 48 da 

lei 8.666/93 para apresentação da documentação que causou a inabilitação. 

 

Artigo 48 

 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 

neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.”(grifo 

nosso). 

 

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

reapreciado. 

 

Cientes do compromisso desta comissão com a legalidade do processo, desde já agradecemos. 

 

Brasil Novo – Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2022 

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ 14.041.528/0001-13 
BRENNO LUIZ DE MACEDO CALDAS 

PROPRIETÁRIO 
CPF 925.652.632-87 

B L DE M CALDAS 

COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI:14041528000113

Assinado de forma digital por B L 

DE M CALDAS COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI:14041528000113 

Dados: 2022.07.29 09:32:08 -03'00'
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PARECER JURÍDICO 
 
 

PROC. N. 095/2022 
 
TOMADA DE PREÇO N. 007/2022-TP 
 
REQUERENTE: Comissão Permanente de Licitação 
 
ASSUNTO: Recurso contra habilitação de empresa que apresentou documentos de 
habilitação com divergências, incompletos e desatualizados 
 
 

A empresa CONSTRUTORA PACTAC LTDA. interpôs recurso administrativo 
em face da decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Brasil Novo que habilitou a em empresa Construtora Lorenzoni Ltda., alegando que 
esta teria apresentado a certidão de inteiro teor incompleta, infringindo o item 10.3.7. do 
edital. 

 
A recorrente alegou ainda que teria sido inabilitada por ter sido verificado pela 

Comissão que seu índice do balanço patrimonial exigido no item 10.6.7, “a” seria de 
0,69, enquanto que o edital exigiria índice não inferior a 1,00, mas que o mesmo rigor 
não foi aplicado à Construtora Lorenzoni Ltda., razão pela qual pede que esta 
também seja inabilitada. 

 
A empresa B L DE M CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI também 

interpôs recurso administrativo em face da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Brasil Novo que habilitou a em empresa 
Construtora Lorenzoni Ltda., alegando que esta teria apresentado CRC com CANAE 
divergente do que consta na última alteração do contrato social, datada de 18/07/2022, 
em que consta um total de 41 CNAE, enquanto que no CRC consta 31 CNAE, de 
maneira que estaria desatualizado. 

 
A recorrente alegou ainda que na certidão especial digital apresentada pela 

Construtora Lorenzoni Ltda. apresentaria 04 arquivamentos no exercício de 2022, 
enquanto que na certidão de inteiro teor apresentada constaria somente 01 
arquivamento no exercício de 2022 e que tal divergência infringiria o item 10.3.7 do 
edital. 

 
A recorrente acrescentou também que no alvará apresentado pela 

Construtora Lorenzoni Ltda. constaria que ela seria uma empresa de pequeno porte, 
enquanto que teria sido realizado reenquadramento para microempresa em 27/04/2022, 
o que demonstraria mais uma divergência. 
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De acordo com a Comissão Permanente de Licitação, a empresa recorrida, 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA., não apresentou suas contrarrazões, quedando-
se inerte. 

 
Analisados os termos do pedido, cabem as considerações exaradas abaixo, 

que se resumem em atividade intelectiva de interpretação, com base na consulta 
formulada, não vinculando a decisão administrativa a ser tomada pela autoridade 
competente. 

 
É O RELATÓRIO. 
 
Segundo o art. 3º da Lei n. 8.666/93, 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: 

 
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 correlato. 
 

Por outro lado, para habilitação das empresas interessadas em disputar uma 
licitação pública, todos os editais exigem a apresentação do documento que comprove a 
regularidade jurídica, fiscal, técnica e trabalhista da empresa, como determina os arts. 
28 e 29 da Lei n. 8.666/93. 

 
No caso, as empresas recorrentes foram inabilitadas no certame por não 

apresentarem toda a documentação relativa à regularidade jurídica e fiscal para 
habilitação exigida no edital. 

 
Contudo, essas empresas se insurgiram contra a habilitação da empresa 

Construtora Lorenzoni Ltda., uma vez que esta também não teria apresentado toda a 
documentação relativa à regularidade jurídica e fiscal exigida para habilitação, conforme 
relatado acima, principalmente, no que se refere a certidão específica de inteiro teor. 

 
Nesse ponto, cabe destacar que o item 10. 3. 7. do edital estabelece que: 
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10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (ENVELOPE Nº 01) 
[...] 
10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA   
[...] 
10.3.7. Certidão Especifica e de inteiro teor, expedida pela Junta 
Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante, que demonstre 
a razão social da empresa licitante, seus sócios, sócio dirigente, 
ramo de atividade, capital social, comprovação da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, Atualizada com os 
últimos registro e arquivamentos, emitida pela junta comercial 
da sede da proponente com data de emissão não superior a 30 
(trinta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas. 
 

A empresa recorrida sequer apresentou suas contrarrazões contra as 
alegações das recorrentes, de maneira que pudesse afastá-las. 

 
Sendo assim, como a certidão específica de inteiro apresentada pela 

empresa Construtora Lorenzoni Ltda. está incompleta e desatualizada, além desta ter 
apresentado outros documentos divergentes, infringindo o item 10.3.7. do edital, 
entendo que sua habilitação deve anulada, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia 
e da vinculação ao edital, em prejuízo às demais concorrentes. 

 
Ressalte-se que a administração pública tem o poder-dever, com ou sem 

provocação, de anular o ato administrativo eivado de vícios, sem que isso se constitua 
em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo Supremo Tribunal 
Federal nos enunciados das Súmulas 346 e 473. 

 
ANTE O EXPOSTO, manifesto-me pelo acolhimento dos recursos 

interpostos pelas empresas CONSTRUTORA PACTAC LTDA. e B L DE M CALDAS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI e pela consequente inabilitação da empresa 
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA., uma vez que esta apresentou os documentos 
exigidos no edital para habilitação com divergências, incompletos e desatualizados. 

 
É o parecer. 
 
S. M. J. 
 
Brasil Novo/PA, 09 de agosto de 2022. 
 
 

_______________________________ 
Dr. JÚNIOR LUIZ DA CUNHA 

Assessor Jurídico 
OAB/PA n. 15.432 

JUNIOR LUIZ DA 

CUNHA:4585101829

1

Assinado de forma digital por 

JUNIOR LUIZ DA 

CUNHA:45851018291 

Dados: 2022.08.09 17:44:05 -03'00'
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE DECISÃO DE RECURSO  

 

LICITAÇÃO SISTEMA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022-TP  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: Contratação de empreasa para recuperação de 50 km da VICINAL 20 KM 55 DA BR230 
com as seguintes coordenadas: Início Latitude 3º22’46.20”S – Longitude UTM 52º40’7.20”O e 
Final Latitude 3º5’19.80”S – Longitude 52º52’45.51”O, no município de Brasil Novo/PA 
Novo/PA, em atenção ao objeto do Convênio nº 085/2022-SETRAN. 

 

Trata-se de recurso interposto tempestivamente interposto pela empresa CONSTRUTORA 
PACTAC LTDA que interpôs recurso administrativo em face da decisão desta Comissão Permanente de 
Licitação que habilitou a em empresa Construtora Lorenzoni Ltda., alegando que esta teria 
apresentado a certidão de inteiro teor incompleta, infringindo o item 10.3.7. do edital, que teria sido 
inabilitada por ter sido verificado pela Comissão que seu índice do balanço patrimonial exigido no item 
10.6.7, “a” seria de 0,69, enquanto que o edital exigiria índice não inferior a 1,00, mas que o mesmo 
rigor não foi aplicado à Construtora Lorenzoni Ltda., razão pela qual pede que esta também seja 
inabilitada.  

  
Da mesma forma temepestiva a empresa B L DE M CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI 

interpôs recurso administrativo contra a decisão desta Comissão Permanente de que habilitou a em 
empresa Construtora Lorenzoni Ltda., alegando que a Construtora Lorenzoni apresentou CRC com 
CANAE divergente do que consta na última alteração do contrato social, datada de 18/07/2022, em 
que consta um total de 41 CNAE, enquanto que no CRC consta 31 CNAE, de maneira que estaria 
desatualizado, também alegou que na certidão especifica digital apresentada pela Construtora 
Lorenzoni Ltda. apresentaria 04 arquivamentos no exercício de 2022, enquanto que na certidão de 
inteiro teor apresentada constaria somente 01 arquivamento no exercício de 2022 e que tal 
divergência infringiria o item 10.3.7 do edital.  

 
As recorrentes pedem a revisão de decisão desta CPL no sentido de inabilitar a empresa 

CONSTRUTORA LORENZONI LTDA. 
 
Foi aberto o prazo para a empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA apresentar as 

contrarrazões, sendo que findado o prazo a mesma não apresentou suas contrarrazões. 
  
Submetido as razões e contrarrazões para análise e manifestação da assessoria jurídica, a 

mesma manifestou-se pelo acolhimento dos recursos interpostos pelas empresas CONSTRUTORA 
PACTAC LTDA. e B L DE M CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI e pela consequente 
inabilitação da empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA.  

 
Assim verificamos que na decisão de habilitar a empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA 

esta Comissão deixou de observar o exigido no item 10.3.7 do edital habilitando de forma errônea a 
empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA uma que que deixou de apresentar a Certidãoi de Inteiro 
Teor atualizada, bem como apresetou o CRC – Certificado de Registro Cadastral com CANAE 
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divergente do que consta na última alteração do contrato social, datada de 18/07/2022, em que 
consta um total de 41 CNAE, enquanto que no CRC consta 31 CNAE, de maneira que estaria 
desatualizado. 

 
 
Ante o Exposto, e afastando formalismo ezarcebado, e agindo com o principio da Isonomia e 

da vinculação ao instrumento convocatório, esta Comissão decidi em acolher os recursos 
apresentados pelas empresas CONSTRUTORA PACTAC LTDA. e B L DE M CALDAS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI, revendo a decisão e pelas incosistencias nas documentações conforme 
apresentado nos recursos e parecer da Assessoria Juridica destea Prefeitura, declaramos nula a 
habilitação da empresa  CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, bem como a declaramos inabilitada, e na 
manutenção de todas as licitantes inabilitadas. 

 
 
Considerando que a lei nº 8.666/93 em seu artigo 48, §3º, estabelece que: 
 

Artigo 48 
 
§3º -  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as 
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis. 

 
Sendo assim entendemos por bem, e considerando o principio da economicidade fica aberto o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para as empresas regularizarem as causas da inabilitação, evitando assim 
que o processo seja fracassado. Neste sentido fica agendado a data de apresentação dos documentos 
em 24/08/2022, as 08:300 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, à Av. 
Castelo Branco nº 821 – Centro – CEP: 68.148-000 Brasil Novo-PA. 

 
 
Brasil Novo/PA, 10 de agsoto de 2022. 

 
 

 
 
 

Valdiney Batista de Freitas 
Presidente CPL 
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