
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Autos do Processo Administrativo nº 1864/2021  

Pregão eletrônico SRP n° 030/2021. 

 

Resposta ao Recurso Administrativo da Empresa: VR3 EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, com sede na Travessa WE 42, nº 102, Cidade 

Nova, CEP: 67.133-810–Ananindeua/Pará. 

 

1. OBJETO:  

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS 

JURISDICIONADAS 

 

2. DA SÍNTESE: 

 

Trata-se de instrumento de recurso administrativo em epígrafe, apresentado, tempestivamente 

via comprasnet, pela empresa. VR3 EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

Nº 12.507.345/0001-15. No qual apresenta as razões do recurso administrativo, contra a decisão 

de HABILITAÇÃO das empresas  VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, 

CNPJ:42.226.144/0001-00. 

 

3. DA TEMPESTIVIDADE 

Ressalta-se que o recurso objeto desta análise é tempestivo, estando, portanto, de acordo com o 

Art. 41, § 2o da 8.666/93 e demais alterações posteriores. Sendo inequívoca a sua 

tempestividade. 

  

4. DO RECURSO: 

 

A empresa RECORRENTE, requer através das razões apresentadas, que seja reconhecida e 

provida suas solicitações, Vejamos. 
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III.I - ATESTADO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL: 

Conforme preceitua o Art. 30. “A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a”: 

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso. 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a: 

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou SERVIÇO DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; 

§ 3O SERÁ SEMPRE ADMITIDA A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ATRAVÉS DE 

CERTIDÕES OU ATESTADOS DE OBRAS OU SERVIÇOS SIMILARES DE 

COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR. 

Analisando a documentação de Habilitação da empresa VILA URBANA 

SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00, foi 

constato que a mesma não apresentou documentação de habilitação em 

conformidade com os itens 10.6.3, 10.6.3.1 do Edital do Pregão Eletrônico 

n°030/2021-PMSIP. Vejamos o que pede o edital: 

“10.6.3 – HABILITAÇÃO TÉCNICA 

10.6.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades 

pertinente e compatível em características com 

o objeto da licitação através da apresentação de atestado de desempenho 

anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação” 
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A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante 

conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno 

conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se sagre vencedor 

do certame. 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles 

dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional 

suficiente para satisfazer o contrato administrativo.” 

Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para 

cobrar dos licitantes para fins de qualificação técnica, existem os atestados de 

capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, da Lei n. 

8.666. Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a 

Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro 

alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o mesmo objeto 

licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que 

gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante 

possuir expertise técnica. 

O EDITAL É CLARO: 

(Imagem via e-mail devido a impossibilidade de visualização da mesma no 

sistema Comprasnet) 

Atestado da empresa VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 

N° 42.226.144/0001-00 Anexado no sistema COMPRASNET em sua 

documentação de habilitação: 

(Imagem via e-mail devido a impossibilidade de visualização da mesma no 

sistema Comprasnet) Atestado sem especificação detalhada e objetiva dos 

serviços prestados para comprovação que possuem similaridade com o objeto 

da Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 030/2021. 

Essa tal “ORGANIZAÇÃO DE EVENTO” não resume de forma alguma o que foi 

feito, sendo totalmente vago, no mínimo o atestado de capacidade técnica 

deve conter informações mínimas e provas que comprovem sua veracidade, 

informando quais serviços foram prestados, data do evento, local, número do 

contrato, nome e cargo de quem assina o documento e quais poderes possui 

para o mesmo, caso isso não esteja evidente, o mesmo deve ser objeto 

diligência para comprovar sua veracidade, através de: 

1- Contrato 

2- Nota fiscal 

3- Fotos do evento 

Ou seja, se não há especificação clara e objetiva e nem comprovação de 

veracidade, como a administração vai assegurar que a empresa VILA URBANA 

SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00 cumprirá 

a contendo com o objeto do presente certame em evidência? Nesse sentido 

Marçal Justen Filho enaltece a relevância do atestado ao discorrer que “em 

todo o tipo de contratação pode cogitar-se da exigência de experiência 

anterior do licitante como requisito de segurança para a contratação 

administrativa. Aliás até se pode afirmar que em muitos casos a capacitação 
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técnica operacional se evidencia como a única manifestação de experiência 

anterior relevante e pertinente. 

Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne aos 

atestados, deve ser cautelosa e primar pela finalidade precípua da exigência, 

qual seja: a demonstração de que os licitantes possuem condições técnicas 

para executar o objeto pretendido pela Administração caso venha a sagrar-se 

vencedor. 

Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os licitantes já 

executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características com 

aquele definido e almejado na licitação. 

A finalidade da norma é clara: RESGUARDAR O INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO - A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO -, 

procurando-se, com a exigência de demonstração de capacidade, preservar a 

competição entre aqueles que reúnam condições de executar objeto similar 

ao licitado. 

A Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, que 

somente serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. Por todas estas razões, não resta dúvida que os 

agentes públicos deverão atuar ao examinar os atestados com base nos 

princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança 

jurídica e do formalismo moderado. 

“SÚMULA Nº 263 - TCU 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 

da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com 

a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 

Além da real necessidade de comprovação através de atestados exigidos nesta 

licitação para o objeto em evidência, o valor estimado não vem a ser irrisório, 

já que o mesmo consta no TCM PA como estimado em R$ 939.712,41 

(Novecentos e trinta e nove mil e setecentos e doze reais e quarenta e um 

centavos), sendo assim um grande risco que para administração pública em 

habilitar um licitante que não está em conformidade com as exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, constantes no(s) Processo(s) 

nº1864/2021, o mesmo elaborado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 

janeiro e 2013, da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 

abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 
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Nesses termos, o Pregoeiro (a), se mantiver sua decisão em habilitar a 

Empresa VILA URBANA SERVICOS E 

A recorrente requer em seu pedido que:  

 

III – DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, roga, desde já, esse Ilustre Pregoeiro (a) que se digne 

acolher as alegações supracitadas e, 

IV.I- Não fuja ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

IV.II- Isto posto, deve ser conhecido o Recurso. 

IV.III- Por estes argumentos, imperativo o provimento do presente recurso 

administrativo, reformando-se a douta decisão do Sr° (a). Pregoeiro (a) 

entendendo-se por declarar inabilitada/desclassificada a licitante VILA 

URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00, 

POR NÃO TER SE ATIDO E CUMPRIDO OS DITAMES EDITALÍCIOS que é o que 

se requer, como medida de direito e justiça. 

IV.IV- Caso o pregoeiro (a) decida manter sua decisão, que a mesma seja 

fundamentada legalmente, que essa respeitável comissão realize diligência 

quanto a veracidade do atestado apresentado da empresa VILA URBANA 

SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00 para 

comprovar sua veracidade e que o ato não fuja ao princípio da Publicidade e 

que este recurso seja encaminhado à instância superior da Prefeitura 

Municipal de Santa Izabel/PA. 

5. DA CONTRARAZÃO: 

 

VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita sob o CNPJ nº 42.226.144/0001-00, com sede na Rua Dr. Matta Bacelar, 1400, Santa 

Izabel – PA, apresentou contrarrazões com o seguinte teor: 

  

A Empresa recorrente alega que a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00 teria apresentado atestado 

técnico em desconformidade com os seguintes itens do Edital: 

“10.6.3 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

10.6.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente 

e compatível em características com o objeto da licitação através da 

apresentação de, atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica 

para atendimento ao objeto da presente licitação;” 

A empresa recorrente tenta induzir o Ilustre Pregoeiro ao erro, alegando que 

a Empresa teria apresentado o referido documento em desconformidade com 
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os termos do edital. Ocorre que, tal alegação infundada não merece qualquer 

respaldo, vejamos. 

A recorrida apresentou fielmente aos termos do edital o seu Atestado de 

capacidade técnica, que demonstra a total aptidão para o desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis com as características do objeto da 

licitação, conforme denota-se do próprio documento. 

Ora, o objeto da licitação trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS. 

Sendo assim, o atestado apresentado atende na íntegra ao edital, na medida 

em que refere-se a serviços compatíveis com o objeto do edital: 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, comprova a prestação de serviços de forma 

satisfatória, sendo o atestado referente a serviços prestados no âmbito da 

atividade econômica secundária da Recorrida especificada no contrato social 

devidamente registrado no órgão competente, bem como, no cadastro de 

pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil. 

Importa mencionar, ainda, que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA além de ter fornecido o seu Atestado de Capacidade 

Técnica nos moldes exigidos no edital e legislação em vigor, forneceu também 

as NOTAS FISCAIS relativas a prestação de serviços satisfatoriamente 

realizada para a Empresa AGROAVÍCOLA CARAPARÚ LTDA, a qual forneceu a 

Declaração de Capacidade Técnica. 

As referidas Notas Fiscais comprovam a veracidade do atestado de capacidade 

técnica, demonstrando ter a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA prestado serviços pertinentes e compatíveis em 

características com o objeto da licitação, com a realização de serviços de 

iluminação, sonorização, locação de telão de LED, equipe de segurança para 

o evento, palco, show de banda musical, show pirotécnico, serviços de 

alimentação para eventos e recepções, dentre outros serviços específicos de 

organização e realização de eventos. 

De tal modo, não há óbice algum na aceitação do mesmo e sequer pode-se 

cogitar em descumprimento dos termos do edital neste caso. Ora, segundo 

dispõe o Art. 30, inciso, II, da Lei nº 8666/93, é facultada a solicitação de 

atestados de capacidade técnica, limitados à comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto da licitação e nesses moldes, impende-se que o atestado apresentado 

encontra-se devidamente alicerçado nos termos da lei do certame e 

corroborado com as notas fiscais que comprovam sua veracidade. 

A Administração Pública, sob o manto da discricionariedade, visando ao 

atendimento de suas necessidades por bens e serviços, em face do 

regramento constitucional do art. 37/CF, limitará suas exigências, 

compatibilizando-as com o mínimo de segurança, e deverá evitar formalidades 

excessivas e desnecessárias quanto à qualificação técnica, de maneira que 

não se restrinja a liberdade de qualquer interessado em participar do certame. 
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Nos termos do inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8.666/93, verifica-se que é 

vedado aos agentes públicos “admitir, previr, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, clausulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferencias ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes, ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do 

contrato”. 

Sendo assim, a exigência da qualificação técnica exposta no edital tem por 

finalidade assegurar a adequada execução do contrato e é requisito objetivo, 

logo, o atestado similar ao objeto da licitação é pertinente e compatível com 

os termos do edital, pois esta é a finalidade, o que foi atendido na integra pela 

Recorrida, e permitiu que uma maior gama de empresas participassem do 

pregão, aumentando a concorrência no certame, eis que essa é a finalidade 

de uma licitação pública. 

Ora, pelo próprio princípio da Vinculação ao instrumento convocatório, pode-

se observar que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 

está apta a permanecer no certame, principalmente pelo fato de ter cumprido 

todas as exigências exatamente nos moldes indicados no instrumento 

convocatório. É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e 

que de suas disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. 

Importa destacar, ainda, que não se pode cogitar inabilitação ou 

desclassificação em face de meras irregularidades, que em nada 

comprometem a segurança e idoneidade da proposta ou dos documentos 

apresentados. 

Aliás, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser 

interpretado de modo absoluto, a ponto de tornar a licitação extremamente 

formalista, impondo-se, ao contrário, que a Comissão faça uma leitura do 

edital à luz dos primados da razoabilidade, proporcionalidade e, 

principalmente, finalidade, que são inerentes a Administração Pública e 

sempre visando a satisfação do interesse público. 

Na mesma esteira, é a posição do Tribunal de Contas da União, conforme se 

infere do seguinte julgado: 

“f) o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser analisado 

com cautela, sob pena da perpetuação de ‘excessos’ e de ‘rigorismo formal’; 

g) cita que, segundo o Prof. Lucas Rocha Furtado, ‘O princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório não significa, no entanto, obrigar o 

administrador a adotar formalidades excessivas ou desnecessárias’. E mais, 

‘deve o Administrador usar seu poder discricionário - nunca arbitrário - e a 

sua capacidade de interpretação para buscar melhores soluções para a 

Administração Pública’; (...)” (Decisão nº 178/96 - Plenário, Ata nº 14/96). 

 

Diante dos fatos apresentados, a Recorrida vencedora requer o prosseguimento do referido 

processo, julgando a legalidade e conformidade dos documento de habilitação apresentados, 

mantendo a habilitação da Recorrida VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
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6. DA ANÁLISE: 

 

Após apreciação do recurso administrativo da empresa VR3 EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, com sede na Travessa WE 42, nº 102, Cidade 

Nova, CEP: 67.133-810–Ananindeua/Pará e contrarrazões da empresa VILA URBANA 

SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 

nº 42.226.144/0001-00, com sede na Rua Dr. Matta Bacelar, 1400, Santa Izabel–PA, passa-se a 

analisar: 

  

Quanto as alegações da recorrente VR3 EIRELI, que a empresa Habilitada apresentou Atestado 

sem especificação detalhada e objetiva dos serviços prestados para comprovação que possuem 

similaridade com o objeto da Licitação, passamos a analisar;  

Inicialmente destaca-se que a finalidade da exigência de comprovação de qualificação técnica é 

verificar se as licitantes têm condições de executar o objeto licitado. É pacífico o entendimento 

jurisprudencial de que não se pode exigir a apresentação de atestado com indicação de objeto 

idêntico ao licitado, bastando que haja apenas compatibilidade: 

“Exigir comprovação de experiência anterior em condições idênticas ao objeto que será 

contratado poderá inexoravelmente, excluir potenciais licitantes que teriam condições de atender 

às necessidade da Administração Pública, em razão de experiência no desenvolvimento de 

serviços ou produtos similares ao licitado, o que, além de não realizar de forma efetiva os fins 

da licitação – o princípio da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa –, desatende ao 

previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição de 1988.” (TCEMG – Denúncia nº 812442).  

Compatível significa similar e, portanto, não implica que o objeto descrito no atestado seja 

idêntico ao objeto licitado.  

Assim, muito embora a recorrente alegue em suas razões que o atestado apresentado seria 

genérico, portanto, não comprovando a execução do objeto nele descrito, questionando ainda a 

necessidade de se abrir diligência a fim de averiguar a veracidade do mesmo por meio de 1- 

Contrato, 2- Nota Fiscal, 3- Fotos do Evento, esta comissão não vislumbra tal necessidade, haja 

vista constar dentre os documentos de habilitação anexados no sistema Comprasnet, cópia das 

notas fiscais referentes ao atestado apresentado, o que sana qualquer dúvida quanto a execução 

do objeto descrito no mesmo.  

Deste modo, dúvidas não restam da capacidade técnica da recorrida para executar o objeto 
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licitado, e inabilitá-la implicaria em eliminar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

Não se pode perder de vista que a finalidade precípua dos processos licitatórios é a seleção da 

empresa que ofertar a melhor proposta que, in casu, é aquela de MENOR PREÇO. Por isso, as 

decisões administrativas devem ser tomadas pautando-se nos princípios da razoabilidade e 

economicidade, sopesando o que de fato é mais vantajoso para o interesse público. Neste 

diapasão, não vislumbro razões para reformar a decisão que declarou vencedora do certame a 

empresa VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

7. DA CONCLUSÃO 

 

 Assim, ante o acima exposto, decido: 

 

Pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO interposto pela licitante 

Recorrente VR3 EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, mantendo integralmente 

a decisão tomada no dia 27 de outubro de 2021, que declarou HABILITADA a licitante VILA 

URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA,  inscrita sob o CNPJ nº 42.226.144/0001-

00, no Pregão Eletrônico SRP nº 030/2021. 

 

Encaminho as razões e contrarrazões apresentada pelas recorrentes e pela recorrida, 

respectivamente, ao gabinete do prefeito municipal de santa Izabel do Pará, para 

pronunciamento acerca desta decisão.  

 

 

Santa Izabel, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 

Pregoeiro 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Autos do Processo Administrativo nº 1864/2021  

Pregão eletrônico SRP n° 030/2021. 

 

Resposta ao Recurso Administrativo da Empresa: MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 07.074.000/0001-85, com 

sede na Travessa São Roque, nº 1104, Icoaraci, CEP 66.810-020. 

 

 

1. OBJETO:  
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA IZABEL E SUAS SECRETARIAS 

JURISDICIONADAS 

 

2. DA SÍNTESE: 

 

Trata-se de instrumento de recurso administrativo em epígrafe, apresentado, tempestivamente 

via comprasnet, pela empresa. MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 07.074.000/0001-85. No qual apresenta as 

razões do recurso administrativo, contra a decisão de HABILITAÇÃO das empresas  VILA 

URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ:42.226.144/0001-00 e  VR3 EIRELI, 

CNPJ : 12.507.345/0001-15 

 

3. DA TEMPESTIVIDADE 

Ressalta-se que o recurso objeto desta análise é tempestivo, estando, portanto, de acordo com o 

Art. 41, § 2o da 8.666/93 e demais alterações posteriores. Sendo inequívoca a sua 

tempestividade. 

  

4. DO RECURSO: 

 

A empresa RECORRENTE, requer através das razões apresentadas, que seja reconhecida e 

provida suas solicitações, Vejamos. 

 
O Edital do certame em análise, para aferir a regularidade de QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante exigiu expressamente os seguintes 

documentos:10.6.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 10.6.4.2 

Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, 

falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão; 10.6.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas 

dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria certidão; A licitante VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES 

LTDA, deixou de atender as exigências editalícias, no momento em que sua 

Certidão Indicativa determinava três Cartórios de Protestos e a empresa presentou 

apenas uma certidão, deixando dúvidas para que questionássemos sua legalidade 

nos demais Cartórios que deixou de apresentar as certidões pedidas. De forma 

objetiva, não tendo apresentado as três Certidões de Protestos como determina a 

Certidão Indicativa apresentada pela empresa, no momento procedimental 

adequado cabe a sua inabilitação. Essa a única decisão a ser proferida pela douta 

comissão, dada a submissão do caso Imperativo legal aplicável. Assim também, 

agiu a licitante VR3 EIRELI, ao deixar de apresentar uma das três Certidões de 
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Protestos como informa sua Certidão Indicativa.  

Agir de forma diversa é afrontar a lei e sujeitar o processo licitatório às devidas 

reparações pela via judicial. Não poderia ser outro o posicionamento pacifico do 

Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, 

LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO, 

APRESENTAÇÃODE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AD ART 535 DO 

CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA, DEFICIÊNCIA NAFUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA 2B4/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRID. REVISÃO,IMPOSSIBILIDADE, SÚMULAS 5 7/ST). 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPIINADORA 

DOCERTAME PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
 

A recorrente requer em seu pedido que:  

 
III – DO PEDIDO 

 
Pelo exposto, a Recorrente requer; Seja recebido este recurso no efeito 

suspensivo, sobrestando a licitação até o seu julgamento; Seja 

reconsiderada a decisão lançada para inabilitar as licitantes: VILA 

URBANA SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA e VR3 EIRELI, tendo 

com vista a deficiência dos documentos de habilitação por elas 

apresentados, sob pena de agir esta douta comissão em ilegalidade, 

obrigando a Recorrente a buscar, a via judicial, a garantia da legalidade 

administrativa, senão, seja este recurso encaminhado à autoridade 

superior para julgá-lo, reformando a decisão impugnada, conforme já 

especificado. 

5. DA CONTRARAZÃO: 

 

VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita sob o CNPJ nº 42.226.144/0001-00, com sede na Rua Dr. Matta Bacelar, 1400, Santa 

Izabel – PA, apresentou contrarrazões com o seguinte teor: 

  
A Empresa recorrente alega que a recorrida VILA URBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.226.144/0001-00 não teria apresentado os 

seguintes documentos do Edital: “10.6.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA.10.6.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 

distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 10.6.4.3 Certidão 

Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão; ”De maneira desleal, a empresa 

recorrente tenta induzir o Ilustre Pregoeiro ao erro, alegando que a Empresa não 

teria apresentado os documentos acima descritos, e que segundo o texto acima, 

extraído do Edital, seria necessário que a Empresa tivesse apresentado três 

Certidões Negativas de Protestos, pois esta seria a suposta exigência do instrumento 

convocatório. A priori, cumpre ressaltar que a recorrida cumpriu totalmente as 

determinações do item 10.6.4.2, tendo apresentado sua Certidão indicativa de 

cartórios, emitida pela Central de distribuição do Fórum de Santa Izabel do Pará, 

com prazo de validade expresso na certidão, nos exatos termos indicados no Edital. 

De modo que essa documentação, por si só, rechaça a alegação trazida em sede 

recursal, de que tal documentação não teria sido apresentada. Outrossim, quanto ao 

item 10.6.4.3, alega a recorrente que a Empresa VILA URBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIALTDA, deveria ter apresentado 03 (três) Certidões Negativas de 

Protestos, pois esta supostamente seria a determinação do Edital. No entanto, o 

Edital em nenhum momento faz a referida exigência, pelo contrário, apenas exige 

a emissão de Certidão Negativa de Protestos “datada dos últimos 30 (trinta) dias ou 

que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão”, conforme se 

depreende do próprio item acima transcrito, tendo a Empresa cumprido fielmente 

essa exigência! Aliás, os itens indicados pelo recorrente não estão interligados e são 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

independentes. Sendo assim, nos moldes dispostos no próprio Edital, a Empresa 

deve apresentar a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras da sede do 

licitante (item 10.6.4.2 fielmente cumprido, conforme visto). E, deve apresentar 

Certidão Negativa de Protesto datada dos últimos trinta dias (item 10.6.4.3), não 

fazendo qualquer exigência de três certidões. Ademais, em que pese a Certidão 

indicativa de cartórios mencionar a existência de três cartórios extrajudiciais no 

município da sede do licitante, é imprescindível frisar que APENAS UM DELES 

emite Certidão Negativa de Protestos, qual seja: Cartório Único Ofício – Notarial e 

Registro (Cartório Teixeira).De tal modo, não haveria sequer a possibilidade de 

requerer Certidões Negativas de Protesto nos outros cartórios mencionados na 

Certidão indicativa, posto que esses não emitem a referida certidão requerida no 

Edital do certame. Isso apenas corrobora com o fato de que a Empresa recorrida 

seguiu fielmente os termos do edital e deve permanecer habilitada no certame para 

todos os fins. Ora, pelo próprio princípio da Vinculação ao instrumento 

convocatório, pode-se observar que a Empresa VILAURBANA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA está apta a permanecer no certame, principalmente pelo 

fato de ter cumprido todas as exigências exatamente nos moldes indicados no 

instrumento convocatório. Não se pode, em nenhuma hipótese, exigir a 

apresentação de documentos a mais do que o exigido no Edital, que sequer foram 

exigidos ou que nem podem ser emitidos (o que é o caso, já que apenas um Cartório 

emite Certidão Negativa de Protesto no município), como tenta fazer a Empresa 

recorrente.  

 

Diante dos fatos apresentados, a Recorrida vencedora requer o prosseguimento do referido 

processo, julgando a legalidade e conformidade dos documento de habilitação apresentados, 

mantendo a habilitação da Recorrida VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

 

 

6. DA ANÁLISE: 

 

Após apreciação do recurso administrativo da empresa MS PRODUÇÕES EVENTOS 

CULTURAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 

07.074.000/0001-85, com sede na Travessa São Roque, nº 1104, Icoaraci, CEP 66.810-020, e 

contrarrazões da empresa VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 42.226.144/0001-00, com sede na Rua Dr. 

Matta Bacelar, 1400, Santa Izabel–PA, passa-se a analisar: 

   

6.1.  Quanto as alegações da recorrente MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS LTDA, 

que a empresa Habilitada não enviou duas certidões negativas dos cartórios de protesto, uma vez 

que na certidão indicativa de cartórios de protestos contam listados 03 cartórios; verifica-se que 

o edital exige os seguintes documentos nos itens “10.6.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de 

protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão” e “10.6.4.3 Certidão Negativa de 

Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão”; contudo seria desarrazoado inabilitar a licitante pelo motivo 

exposto, uma vez que fica claro no edital, que o segundo documento exigido depende 

exclusivamente da existência de cartórios de notas e protestos na sede da licitante, portanto, 

cumpre esclarecer que, ainda que existam inúmeros cartórios na sede da licitante, esta só deverá 

apresentar a certidão negativa de protestos daqueles que o fizerem e registrarem, ou seja, no caso 

em análise, a licitante demonstra na certidão indicativa de cartórios a existência de 03, quais 

sejam: Cartório do Único Ofício- Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais (Teixeira)- Santa 

Izabel; Cartório Único Ofício- Registro Civil de Pessoas Naturais- Distrito de Caraparu e 

Cartório Único Ofício- Registro Civil de Pessoas Naturais- Distrito de Americano e de forma 

inequívoca, apresenta a Certidão Negativa de Protestos do Cartório do Único Ofício- Notas e 

Registro Civil de Pessoas Naturais (Teixeira)- Santa Izabel, nesse caso o único cartório que 
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dentro da comarca sede da licitante é responsável por registrar protestos, e portanto, o único apto 

a emitir tal certidão negativa, haja vista que, muito embora existam outros dois cartórios na 

comarca de Santa Izabel do Pará, estes estão tão somente para o registro civil de pessoas naturais, 

assim não aptos a emitir certidão negativa de protestos, vez que não as registram. 

Por fim, este pregoeiro, entende e afirma que a decisão pela habilitação da empresa recorrida, 

foi tomada de forma correta, uma vez que, conforme demonstrado acima, a licitante habilitada  

VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou todas as documentações 

de habilitação a contento da administração e conforme exigia o edital. 

 

6.2. MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS LTDA, que a empresa VR3 EIRELI, teria 

sido habilitada de forma equivocada, contudo, cumpre esclarecer que a empresa VR3 EIRELI 

não fora habilitada no referido certame, haja vista que ofertou proposta acima da licitante 

vencedora, portanto, não foram nem analisados seus documentos de habilitação. 

 

 

7. DA CONCLUSÃO 

 

 Assim, ante o acima exposto, decido: 

 

Pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO interposto pela licitante 

Recorrente MS PRODUÇÕES EVENTOS CULTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 

07.074.000/0001-85, mantendo integralmente a decisão tomada no dia 27 de outubro de 2021, 

que declarou HABILITADA a licitante VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA,  inscrita sob o CNPJ nº 42.226.144/0001-00, no Pregão Eletrônico SRP nº 030/2021. 

 

Encaminho as razões e contrarrazões apresentada pelas recorrentes e pela recorrida, 

respectivamente, ao gabinete do prefeito municipal de santa Izabel do Pará, para 

pronunciamento acerca desta decisão.  

 

 

Santa Izabel, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 

Pregoeiro 
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