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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL- PA.
Sr. Rosinaldo Ferreira de Freitas

Ref. 
Pregão Eletrônico de nº. 030/2021 – PMSIP

A MS PRODUÇÕE EVENTOS CULTURAIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF de nº. 07.074.000/0001-85,
estabelecida na Travessa São Roque, 1104, Icoaraci, CEP 66.810-020, devidamente qualificada nos autos do
processo licitatório em epígrafe vem, respeitosamente, apresentar:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face do Resultado de Habilitação, Pregão Eletrônico de nº. 030/2021 – PMSIP, pelos fatos e motivos a seguir
expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do item 12.1 do edital, os licitantes tem o prazo de três dias úteis, para manifestar sua intenção de
interposição recursal em campo próprio do Sistema. Não há dúvida da tempestividade de interposição cujo prazo
vencerá em: 03/11/2021 23:59, como consta em sistema.

2. DOS FATOS E DO DIREITO

A presente licitação tem como objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA 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.

Os documentos de Habilitação foram analisados pela Comissão de licitação
e no dia 25/10/2021, foi publicado resultado de Habilitação, como aceito e habilitado às empresas abaixo
descritas: 

Ocorre que os documentos apresentado pelas licitantes: VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ:
42.226.144/0001-00, VR3 EIRELI, CNPJ : 12.507.345/0001-15, não atendem aos requisitos do edital e por este
motivo, os referidos escritórios merecem ser inabilitados uma vez que é vedada à Comissão de Licitação habilitar
concorrente que não se atentaram às exigências editalícias.
Fazê-lo seria violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto expressamente pelo artigo 31
da Lei nº.13.303/2016:
Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do
objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os
princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

Ora, a administração pública composta também pelas Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista deve se
ater ao que é determinado pelo seu próprio Edital, sendo-lhe vedado deixar de seguir, os procedimentos neles
previstos, sob pena de ilegalidade e invalidez do ato. Nesse sentido, destaca, Fernanda Marinela¹ :

Como princípio específico da licitacão. tem-se a vinculacão ao instrumento convocatório. O instrumento. em regra é
o Edital que deve definir. Tudo que é importante para o certame não podendo o administrador exigir nem mais nem
menos do que está previsto neIe. Por essa raz‹io, e que a doutrina diz que o edital é lei interna d a licitação, ficar
do a ele. Por esta razão é que a doutrina diz o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada,
conforme previsto Art.41 da Lei (grifo nosso).

Ocorre que, conforme será devidamente demonstrado, as licitantes, VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA CNPJ: 42.226.144/0001-00, VR3 EIRELI, CNPJ : 12.507.345/0001-15, declaradas habilitadas pela comissão
de licitação, deixaram de apresentar documentos expressamente exigidos pelo Edital:
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; 
______________________________
MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda¹. Direito Administrativo.Salvador.Ju.>podivm :. 2006, p. 264.

O que viola frontalmente os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório,
sendo possível, inclusive, a punição dos responsáveis pela aceitação dos referidos documentos. 
Após o término da disputa de lances, foi verificado os documentos de habilitação das licitantes acima citadas e
identificada a ausência das Certidões de Protestos das mesmas, como consta em suas Certidões Indicativas. Cabe
à comissão de licitação, jugar os referidos documentos, sendo-Ihe vedado utilizar critérios diversos daqueles
estabelecidos no Edital. Em verdade, a comprovação da habilitação de cada licitante é ônus do próprio concorrente
não sendo possível que a comissão de licitação haja no interesse de algum licitante. 

Nesse sentido é a doutrina especializada:
Incumbe ao interessado o ônus de provar o atendimento aos requisitos legais; Se não fizer a prova, de modo
satisfatório, a solução será as devidas inabilitações. Não há cabimento para presunções, ou os requisitos foram
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atendidos de modo cabal ou não o foram .

Não é, portanto, permitido à Comissão de Licitação aceitar a apresentação tardia de documentos que deveriam
constar originalmente nos anexos do sistema eletrônico Compras Net.

A atuação da Comissão de Licitação de forma a ignorar as exigências do instrumento convocatório e habilitar
licitantes que não apresentaram documentos exigidos pelo Edital de Licitação, caso assim se mantenha, é ato que
merece ser anulado, uma vez que fere a própria legalidade, princípio basilar da atuação da Administração Pública e
intimamente ligado à isonomia, assim compreendida como a igualdade entre os licitantes.

Ora, uma vez que todos sejam obrigadas a cumprir os requisitos exatos, especificados no edital, e, que o
julgamento fique adstrito a estes mesmos critérios, restam precisamente estabelecidos os limites da
discricionariedade da administração, de forma que quaisquer irregularidades pode ser levada à apreciação pelo
judiciário e anulada no caso de arbitrariedade. 
Nesse sentido é à doutrina de DI PIETRO:
(...) ora se for aceita proposta u celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas,
burlado estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se
prendeu os termos do edital poderá ser prejudicado.
Desta forma, não poderia a autoridade coatora ignorar as exigências relativas às documentos de habilitação e
permitir que permanecesse no certame empresa que não se adequa 30 determinado pelo Edital, ' conforme se
passará a expor.
2.1 DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE PROTESTO DA LICITANTE VILA URBANA SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:
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 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, APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AD ART 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA, DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 2B4/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRID. REVISÃO,
IMPOSSIBILIDADE, SÚMULAS 5 7/ST). AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPIINADORA DO
CERTAME PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou 893-894, e-517 : "Note- se, tanto a Lei n° 8.666/93 quanto o edital
não determinam nova expedição de certidão. A exigência contida no edital visa validar a certidão presentada, isto
é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento.
(...) Outrossim, a Administração a os interessados em participar da
concorrência.pablicalbam.o.deverderespal*"'onueficoulcon-Tonaro no edital, nada Tem a acrescentar ou excluí-lo.
No capo em testiha reitere-s3. A Comissão Especial de Licitação da SABESP incluiu. posteriormente, documento
que deveria sanjuntado, com o fol, no envelope da documentos para habilitação r adotou expediente não
contemplado no instrumento convocatório. 305 princípios que norteiam a licitação, com a da vinculação a edital e
ampla concorrência"
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC/1973 quando a parte não aponta,
de forma clara, o vicio em que teria Incorrido o acórdão impugnado, Aplicação por analogia, da Súmula 284/5TF.
3. O STJ possui jurisprudência firme o consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não
amenas os candidatos, mas também a própria Administração com regras dirigidas à observância do princípio da
igualdade (Agin' no RMS50,936/BA_Rel. Min. Herman Beniamin Segunda Turma__Die25,10.20161.
S. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal, acatando os argumentos da parte recorrente, seria necessário
examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto fático-probatório dos au¡8S, o que é impossível no
Recurso Especial ante as óbices guntidas pas fi'dowlaigga7 de Situado.
6. Nos termos do art. Comissão licitatória. Em qualquer fase promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa a princípio da vinculação ap edital.
(REsp 1717180/SP, Rel, Ministro HERMAN BENDAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, De 13/11/2018)
ADMINISTRATIVO, MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE • EDITAL. EXIGÈNCIA DE TíTULOS,
NÃO CERTIDÕES CARTÓRIOS CUMPRIMENTO DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
que negou provimento a litisconsorte passiva habilitada no procedimento licitatório para concessão de serviço de
rádio fusão em frequência modulada.
2_ Nos termas do art. at da Le 8.666/93 Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, qual
se acha estritamente vinculada.
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3. Edital de concorrência que determina que atenda a habilitação dos proponentes está condicionada à
apresentação de certidões das Justiça Estadual e Federal, quanto a feitos cíveis e criminais, e dos Cartórios de
Protesto de Títulos, dos locais de residência e de exercício de atividade económica de seus dirigentes nos últimos
cinco anos.
IMG.Apelação Civel 1,0024.12.136130-7/003, Relator (a): Des. Jair Varão, 39 CAMARA CIVEL, julgamento m
11/07/2013, publicação da súmula em 19/07/2013) EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO -INSTRUMENTO
CONVOCATORIO – AUSÈNCTHIGITAÇÃO - VINCULAÇÃO AO • DE APRESENTAÇÃO DE CND-INABILITAÇAD.
- Não pode o agravante se desincumbir de sou encargo, deixando de apresentar as certidões e declaração com
previa o edital, pelo princípio da vinculação o instrumento convocatória. (TIMG – Agravo de Instrumento-C.v.
1.0024,12.136130-7/001 Relator (a): Des. (a) Jair Varão, 3a CAMARA CIVEL, julgamento em 04/10/2012,
publicação da sumula em17/10/2012)
Desta forma, como se vê, è mandamento a inabilitação da licitante que injustificadamente deixou de apresentar
certidão negativa de débito, afrontando exigência expressa do instrumento convocatório. Qualquer ato da comissão
de licitação que beneficie ilegalmente concorrente deve ser corrigido para que, assim, se evite a nulidade do
certame e eventual responsabilização pessoal do agente administrativo competente.
Desta forma, requer seja reformada a decisão da Comissão de Licitação para inabilitar a licitante Costa e Tavares
Paes Sociedade de Advogados em /virtude da ausência de Certidão Negativa de Débitos do Estado de São Paulo,
sede do licitante, e da impossibilidade de apresentação posterior de documentos que deveriam constar no envelope
de habilitação.

MANDADO DE SEGURANCA, PREITINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR_E DE LITTISCONSORCTO
PAGSINGIINEGESSARTO ADMINTSTRATTVO. INTOTTAGÃO PREGAO ELETRÔNICO
HABILITACÃO JURIDICA L EXTGENCTA EDITAICIA DE COMPROVACÃO MEDIATE APRESENTAÇÃO DO ATO CON FT
TUTTO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL COM SUAS EN INTRIANs SUPERVENTENTESEMMIPOR.JANOBSERVANCIA.
ALTERAGÕES I VIOLAGÃO AO PRINCIPTO DA MINGULACÃO AD TASTRITYENTO GONMOGATORTO. NULIDADE DA
HABILTTACAO DA PITH TANTE, PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA, I -preliminar de ausência
de Interesse de agir não prospera, haja vista que seu interesse em invalidar Pos atious de cottantes, da Moriorante
ão bostre o Pregão Eletrônico 113/2017 SAEB, mediante comprovação de classificação em segundo lugar no
certame - Quanto a alegação de obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo necessário, infere-se que já
foi formado, tanto a empresa requerida integrado a ride, com a apresentação da contestação. III - A licitação,
procedimento vinculado, deve observar dentre outras princípio da vinculação. Instrumento convocatório (art, 41 da
Lei n° 3,666/93). IJI - No caso, a litisconsorte passiva deixou de apresentar na fase de habilitação as alterações
eletivadas entre a data da consolidação do seu Estatuto Social e a da aberturo do procedimento licitatório,
inobservância à expresso previsão
editalícia.
REITERADAS AS PRELIMINARES. SEGURANCACONCEDIDA. (processo nº805p=39-91.2D18.8.05,0000, Seção Cível
de Direito ¡blico/TIBA, Rel. Maria do Socorro Barreto Santiago, Publ. 18,12.2018)
Mais grave ainda é a ausência de regularidade da representação da licitante. Ora, se não era possível averiguar,
com os documentos protocolados no envelope de habilitação jurídica, 56 o responsável pela representação do
escritório possuía poderes para tanto, é mandamental a Inabilitação do licitante, uma vez que não pode
permanecer no certame empresa com vicio de representação.
Destarte, não resta outra opção à Administração Pública que não seja inabilitação do licitante, sob pena de
anulação do ato pelo Poder Judiciário.
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 E
CONSTRUCOES 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. 

A MS PRODUÇÕE EVENTOS CULTURAIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF de nº. 07.074.000/0001-85
ADM : SR MESSIAS A.P SILVA 
CPF : 571.140.992-15

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILMO. PREGROEIRO (A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 030/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ –
PROCESSO: 1864/2021

VR3 EIRELI, CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, situada na Travessa WE 42, nº 102, Cidade Nova, CEP: 67.133-810–
Ananindeua/Pará, neste ato representada por seu procurador Legal, Sr° JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA, portador do
RG nº 1.716.938/SSP/PA e do CPF/MF nº 025.098.572-15, com base no instrumento convocatório, apresentar
tempestivamente RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão administrativa que declarou
HABILITADA a empresa, VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00.

DA TEMPESTIVIDADE:
É de se assinalar que a presente se encontra TEMPESTIVA, conforme informado no sistema compras
governamentais, local onde ocorreu a Sessão Pública no dia 25.10.2021, onde as empresas deram lances e
enviaram suas propostas devidamente consolidadas, no dia 27.10.2021 a empresa VR3 EIRELI intencionou recurso
em razão da habilitação da empresa VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, onde afirma “Pelo Princípio
da ampla defesa intencionamos recurso devido a empresa ter apresentado Atestado em desconformidade com o
Edital pois não apresenta nenhuma especificação de serviço para comprovar similaridade com o objeto do Edital”.
Foi concedido prazo de recurso e contrarrazões, conforme abaixo:

Data limite para registro de recurso: 03/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 16/11/2021.

I – RESUMO DOS FATOS
É cediço, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, visando o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N° 030/2021, sendo o Objeto “ REGISTRO DE PREÇO PARA 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”, realizou o certame no dia 25/10/2021 às
14h (horário de Brasília), iniciando a fase de disputa, em seguida conforme solicitação do pregoeiro a empresa
“VR3 EIRELI” apresentou a proposta consolidada e os documentos de habilitação em conformidade com o solicitado
no edital, no decorrer da sessão no dia 27/11/2021 a empresa VILA URBANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ N° 42.226.144/0001-00 foi habilitada mesmo estando em desconformidade com sua documentação de
habilitação.

II – DAS PRELIMINARES
A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e coordenados, voltada a
atender ao interesse público E GARANTIR A LEGALIDADE, princípio de fundamental importância para que os
particulares possam disputar entre si, de forma justa e isonômica, a participação em contratações que as pessoas
jurídicas de direito público entendam realizar.
Desta forma, como retro mencionado, a Licitação, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, deve obedecer: o Princípio da Isonomia entre os concorrentes, para que se obtenha condições que
permitam sindicar a OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DALEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA
IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, SEM O QUE RESTAM, COMPROMETIDAS
A VALIDADE DA PRÓPRIA LICITAÇÃO E A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS, como definido no caput do art. 3º
da Lei 8.666/93.
Com fulcro em tais preceitos legais, é de se saber que os princípios se apresentam como o alicerce das normas que
regem os atos administrativos e devem ser obedecidos, sob pena de restar frustrada a validade e eficácia da
licitação pública.
E tal condição é firmada, também, pela Lei 8.666/93, no seu artigo 3º, vejamos:
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.(grifamos)

“Princípio da Isonomia”
O princípio da isonomia está previsto no art. 3º da lei 8.666/93, conforme vimos acima. É um dos fundamentos
que regem o procedimento licitatório. Assim, todas as condutas e práticas dentro de uma licitação devem respeitar
esse princípio. Isonomia significa igualdade. Ou seja, todos os participantes de uma licitação devem ter condições
justas. Isso significa proporcionar aos licitantes condições iguais para participarem de um certame. Sendo este um
princípio obrigatório, qualquer conduta contrária a ele não pode ser aceita.
A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que
somente poderão ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações.
Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além de
justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. Ademais,
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devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à
competitividade.
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:(…)
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. (Grifo nosso)”

III – NO MÉRITO

Inicialmente cabe ressaltar que o princípio do contraditório pode ser divido em duas facetas, a primeira
configurando o direito de pronunciar-se processualmente, ou seja, de ser ouvido e de falar durante o curso
processual. A segunda faceta, uma vez que apenas participar do processo não é suficiente, é necessário que essa
participação seja efetiva, capaz de influenciar na decisão final, pois pouco adiantaria participar do processo se tal
participação fosse inócua, incapaz de proporcionar à parte uma decisão que lhe seja favorável. 

Em resumo contraditório é a faculdade que assiste à parte de participar do processo e poder, por meio dessa
participação, influenciar a decisão da contenda.

A ampla defesa, por seu turno, é princípio correlato ao contraditório, pois se trata do conjunto dos meios e
instrumentos adequados para o exercício do contraditório. Sem possibilidade de valer-se dos meios de defesa, o
licitante não conseguirá exercer o contraditório de maneira plena. 

Graças a tais garantias constitucionais, a Administração é impedida de praticar atos administrativos que entenda
cabíveis ou de seu exclusivo interesse, sem antes dar voz a terceiros que poderiam eventualmente ser
prejudicados. 

Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho assim se pronunciou:

“É necessário insistir em que o princípio da eficiência não se superpõe aos princípios estruturantes da ordem
jurídica. Não se pode transigir quanto à configuração de um Estado Democrático de Direito, nem pretender validar
atos defeituosos mediante argumento das escolhas economicamente mais vantajosas. A adoção da democracia não
é uma questão econômica. Não se pode escolher eleger através de critério econômico uma solução incompatível
com a ordem democrática. Os controles impostos à atividade administrativa do Estado não podem ser suprimidos
através do argumento de sua onerosidade econômica. Todo agente estatal tem o dever de submeter sua conduta
aos controles necessários à prevalência do Direito, mesmo que isso signifique tornar a gestão administrativa mais
lenta e menos eficiente”. 

Assim, diante dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a fase recursal no pregão
eletrônico não deve ser vislumbrada como um entrave à celeridade do processo licitatório, mas como um meio
auxiliar da Administração Pública na busca do julgamento da melhor proposta, não bastando apenas conferir ao
licitante o direito recursal, mas, principalmente, concedendo e respeitando os mecanismos efetivos para o exercício
do direito ao recurso, tal qual se apresenta a “intenção de recurso”.

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 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.

Nesses termos, o Pregoeiro (a), se mantiver sua decisão em habilitar a Empresa VILA URBANA SERVICOS E
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CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 42.226.144/0001-00, desrespeitará os preceitos do Edital ao que tange a ser uma
obrigatoriedade, e não formalismo exacerbado, de apresentar atestados técnicos com as devidas especificações
dos serviços para assim poderem comprovar a similaridade com o objeto licitado e que a empresa tem capacidade
técnica e executar plenamente os serviços ofertados. 

IV – DO REQUERIMENTO

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.

Nestes termos.
Pede e espera deferimento,
Ananindeua-PA, 03 de novembro de 2021

_______________________________________
JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA
Procurador Legal 
RG N° 1.716.938/SSP/PA
CPF nº 025.098.572-15
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