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DECISÃO EM RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-060101-CMJ 
 
INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM 
ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA 
DO MUNÍCIPIO DE JURUTI. 
 
RECORRENTE: CONSTRUTORA ANDRADE LTDA-ME 
 
 
Vistos e etc... 
 
 
I – RELATÓRIO: 
 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM 
ÁREA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA 
DO MUNÍCIPIO DE JURUTI. 

 
Em sessão pública realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, no recinto da Câmara 

Municipal de Juruti, reuniram-se a Comissão de Permanentes de Licitação, a assessoria de 
licitação e o engenheiro encarregado de analisar os documentos técnicos das licitantes, juntamente 
com a empresa  RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº 17.337.240/0002-60, 
representada pelo sócio administrador FABIANO LUIS SOARES ALMEIDA, e a empresa 
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, CNPJ Nº 08.872.776/0001-03, representada pelo sócio 
administrador GLAUCIO DE SOUZA ANDRADE, únicas empresas interessadas em participar da 
licitação apesar de amplamente divulgada. 

 
Aberta a sessão e iniciados os trabalhos com apresentação das empresas ainda na fase 

de credenciamento, o representante da empresa RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
apontou falha quando a inexistência de cadastramento da empresa CONSTRUTORA 
ANDRADE LTDA até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, como uma 
das CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO, conforme consta do Item 4.1 do Edital da TP nº 
2/2020060101-CMJ. Concedida a palavra ao representante da CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, 
o mesmo declarou não ter feito o cadastramento prévio na Câmara Municipal de Juruti, 
descumprindo o instrumento convocatório no Item 4.1 que insere o cadastro prévio como 
condição geral de participação no certame, e o Item 5.8 que arrola o Certificado de Registro 
Cadastral na Câmara Municipal de Juruti como documento obrigatório para credenciamento 
das licitantes, deixando de atender, por isso, também o Item 5.4 do ato convocatório. 
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Considerado o item 5.5 do Edital, a Comissão de Licitação deliberou por abrir o Envelope 

01 portando os documentos de habilitação de ambas as licitantes, os quais depois lidos, conferidos 
e rubricados pelos presentes, tornou patente a inexistência do Certificado de Registro Cadastral da 
Construtora Andrade Ltda., documento obrigatório conforme o Item 5.8 do Edital.  

 
Sendo o cadastramento prévio da licitante condição geral de participação na 

Tomada de Preços n 2/2020-060101, conforme item 4.1 do Edital, a Comissão Permanente 
decidiu inabilitar a CONSTRUTORA ANDRADE LTDA do certame para que fosse mantido o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Edital) e resguardados os princípios da 
igualdade e da impessoalidade, pois, como expressa o Item “14. EXAME DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, 14.1.1. Será inabilitada a licitante: c) que deixar de apresentar, de acordo 
com o exigido, qualquer documento solicitado ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, bem 
como não atender às condições para habilitação, previstas neste edital”. 

 
Atestada a conformidade da habilitação da outra licitante, a Comissão Permanente deu 

prosseguimento ao certame, abrindo-se o Envelope 02  - Proposta de Preço da empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tendo a proposta validada com os parâmetros e 
composições apresentadas na planilha orçamentária, foi declarada vencedora da licitação com a 
proposta no valor global de R$86.636,44 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos).  

 
Muito embora às falhas documentais tenham sido confirmadas pelo próprio representante 

legal Gláucio de Souza Andrade, e a despeito do mesmo não ter manifestado oportunamente a 
intenção de recorrer, a empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA interpôs recurso administrativo 
com base no artigo 109, Inciso I, alínea ‘a’, aduzindo em síntese que a recorrente não poderia ter 
sido inabilitada pela ausência do Certificado de Registro Cadastral em face do contido no item 5.5 
do edital. Noutra seara, alega que a empresa RC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA não poderia 
ser habilitada porque, segundo a recorrente, a licitante que se sagrou vencedora não cumpriu o 
item c3) fase de qualificação técnica; item 12 b3) da qualificação econômica financeira e item 11 
alínea a) que diz sobre a certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA) referente ao domicilio ou sede da licitante, com visto da região 
onde serão executados os serviços. Postula a reforma do ato decisório da Comissão Permanente 
com a sua habilitação e a inabilitação da outra empresa licitante. 

 
Interposto o recurso com eficácia suspensiva, e cumpridas as formalidades legais do §3º 

do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação comunicou a outra licitante 
da interposição do recurso, para impugnação no prazo de cinco dias úteis. Regularmente 
notificada, a empresa RC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA apresentou impugnação 
combatendo os argumentos da recorrente e pugnando pelo julgamento de improcedência do 
recurso, mantendo-se a inabilitação da recorrente e rejeitando-se o pleito de inabilitação da 
impugnante, para que esta seja confirmada vencedora do certame. 

 
É o relatório sucinto do processo. 
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II – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO  
 

Em análise preliminar, verificamos o cumprimento dos requisitos formais do recurso 
interposto pela Construtora Andrade e da impugnação apresentada pela RC Construções e 
Serviços Ltda., pertinentes à legitimidade (licitantes), à tempestividade (protocolo no prazo de cinco 
dias úteis) e o interesse de agir. 
 
 
III – DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES/IMPUGNAÇÃO: 
 

A Recorrente, em suas razões, manifesta inconformismo quanto a sua inabilitação no 
processo licitatório, assim como em relação à habilitação da RC Construções e Serviços, a saber: 
 

III.I. DA INABILITAÇÃO DA CONSTRUTORA ANDRADE LTDA 
 
A Recorrente argumenta em seu arrazoado que participou do certame “com a mais escrita 

(sic) observância das exigências do edital”. Diz que, “no entanto, a douta Comissão de Licitação 
julgou a licitante inabilitada sob a alegação de que a empresa foi desabilitada por não apresentar o 
CRC-certificado de registro Cadastral da Câmara Municipal de Juruti”. Alega que o edital que 
recebeu através de mídia não pedia o CRC, e que não fora informada da errata do edital. Anexou 
ao recurso uma cópia simples do edital que diz ter recebido, e das atas das sessões que participou. 

 
A empresa Impugnante, por sua vez, aduz que a decisão da CPL não merece reparo 

porque aplicou corretamente as normas editalícias, e que a recorrente não pode valer-se da 
argumentação de que não conhecia tais regras, pois estavam claras e encontram-se insertas no 
Edital de Tomada de Preços, sendo sua irresignação desprovida de substrato jurídico apto a 
modificar a conclusão da comissão de licitação. Postulou a manutenção da decisão que 
inabilitou a Impugnada e que declarou a Impugnante habilitada para o certame. 
 

Inicialmente, a Comissão Permanente Licitação esclarece que o edital não foi alterado 
ou reeditado após a publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial nº 34096, fls. 131, de 
23 de janeiro de 2020. E, de acordo o aviso publicado, Edital e informações poderiam ser obtidos 
no site: www.camarajuruti.pa.gov.br, através do email: cplcmj.pa@gmail.com  ou  no Portal 
jurisdicionados (TCM/PA). Mas, consideradas as afirmações da Recorrente, a Comissão de 
Licitação verificou os arquivos disponibilizados no site da Câmara Municipal de Juruti 
(www.camarajuruti.pa.gov.br) e no Portal jurisdicionados (TCM/PA GEO OBRAS), confirmando 
que em ambos os endereços eletrônicos o Edital publicado e disponibilizado para licitantes 
e interessados é o mesmo impresso e encartado nos autos físicos do processo de Tomada 
de Preços nº 2/2020-060101 CMJ, documento composto por 44 folhas, donde se vê 
claramente o Item 5.8 na folha 4 do ato convocatório (arquivo TCM/PA: L3113_58733). 

 
E analisados os comprovantes de pedidos e retiradas do Edital através do email: 

cplcmj.pa@gmail.com, a Comissão Permanente constatou que apenas três interessados 
solicitaram o Edital da Tomada de Preços nº 2/2020-060101 CMJ por correio eletrônico, sendo as 
empresas: RC Construções de Serviços Ltda – joilson.silva@construdelta.com.br; Tupaiu 
Construções – tupaiutecnico.stm@gmail.com; e o terceiro interessado Robson Miranda Coelho – 
rcmirandacoelho@gmail.com. Destes, somente a empresa RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA entregou o termo de recebimento do edital, datado de 31 de janeiro de 2020. 
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Há informação nos autos de que a CONSTRUTORA ANDRADE LTDA obteve um total de 

nove arquivos em PDF, solicitados verbalmente na tesouraria da entidade e encaminhados no 
mesmo dia da solicitação, 06 de fevereiro de 2020, através do email: 
construtora.andrade@hotmail.com, contendo a mensagem de correio eletrônico os seguintes 
anexos: composição de BDI (1 arquivo); cronograma físico-financeiro (2 arquivos); leis sociais (1 
arquivo); memorial descritivo (1 arquivo);  orçamento sem valor (1 arquivo); planilha orçamentária 
(1 arquivo); projeto (2 arquivos). Como o Edital não consta entre os arquivos enviados à Recorrente 
pela Câmara Municipal, a Comissão de Licitação rejeita como meio de prova a cópia 
impressa, sem autenticação, juntada pela Recorrente como sendo do suposto edital que diz ter 
recebido em mídia; haja vista às disparidades verificadas na cópia apresentada pela 
recorrente, se comparada/conferida com os arquivos digitais disponibilizados no Portal da 
Transparência da Câmara Municipal de Juruti e no Portal Jurisdicionados do TCM/PA (GEO 
OBRAS), bem como se cotejado com o original inserido nos autos físicos do processo licitatório.   
 

Dito isso, tem-se que a mídia do Edital que a Recorrente diz possuir possivelmente foi 
extraída por download dos arquivos publicados no site da Câmara Municipal 
(www.camarajuruti.pa.gov.br) ou no Portal Jurisdicionados (TCM/PA GEO OBRAS).  Porém, em 
ambos os sistemas o Edital disponibilizado é o mesmo impresso e encartado nos autos físicos do 
processo de Tomada de Preços nº 2/2020-060101 CMJ, documento composto por 44 folhas, 
donde se lê o Item 5.8 na folha 4 do ato convocatório, com a seguinte redação: 

 
“[...] 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
(...) 
5.8 Certificado de Registro Cadastral – Câmara Municipal de Juruti. 
[...]” 

 
Se a Recorrente perdeu tempo, só manifestando interesse em participar do certame 

no dia que antecedeu a data de abertura da sessão da Tomada de Preços nº 2/2020-060101, 
marcada para o dia 07/02/2020 às 10:00horas, não pode agora tentar impor sua habilitação, 
estando em desacordo com o ato convocatório.  

 
Confirmada no Edital a exigência do cadastramento prévio e, consequente apresentação 

do Certificado de Registro Cadastral na Câmara Municipal de Juruti como documento obrigatório de 
habilitação da licitante, tem-se que a ausência do documento enseja a inabilitação da empresa 
no certame, por descumprimento do instrumento convocatório.  

 
Assim sendo, a Comissão de Licitação, em estrita observância às regras do instrumento 

convocatório, após análise meritória do recurso, rejeita as razões recursais e mantém a decisão 
tomada, inabilitando a Recorrente por não atender aos Itens 4.1, 5.8 e 14.1.1 do Edital. 

 
 
III.II. DA HABILITAÇÃO DA RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
 
A Recorrente alega, ainda, que a empresa RC Construções e Serviços “não cumpriu com 

algumas exigências do edital, e nem por isso foi desabilitada” pela Comissão de Licitação. Aponta 
como irregularidades da licitante habilitada os seguintes itens: Item c) fase de qualificação técnica; 
Item 1.2 b3) da qualificação econômica financeira e Item 11 alínea a) que diz sobre a certidão de 
registro  ou  inscrição  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  (CREA)  
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referente ao domicílio ou sede da licitante, com visto da região onde serão executados os serviços. 
Pede a inabilitação da licitante que se sagrou vencedora do certame, por não cumprir os itens 
indicados. A Impugnante contrapõe-se aos argumentos da recorrente, aduzindo que “a Impugnada 
tenta tumultuar o processo licitatório”, pois a empresa RC Construções e Serviços “apresentou toda 
documentação exigida no Edital, tanto que se sagrou vencedora do certame”.  

 
A Comissão Permanente, então, passa a analisar os itens apontados pela Recorrente 

como não atendidos pela licitante habilitada, reordenando-os conforme expressos no ato 
convocatório, para melhor compreensão. Vejamos: 
 
 

ITEM 11 a) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Certidão de Registro ou inscrição do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), referente ao domicílio ou sede do licitante, com visto da região onde 
serão executados os serviços, em plena validade, da qual deverá constar o(s) nome(s) 
do(s) profissional(is) de nível superior que poderá(ão) atuar como responsável(is) 
técnico(s) pelos serviços a serem executados.  

 
 
Diz a recorrente que a empresa RC Construções e Serviços “por ter sua naturalidade em 

outro estado como rege no seu contrato social tinha por obrigação solicitar o visto no órgão 
competente e mesmo assim a empresa não foi desabilitada, sendo favorecida com a 
irregularidade”. A Impugnante esclarece que a documentação apresentada comprova que “a 
empresa RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ/MF sob o nº 17.337.240/0002-60, com 
sede localizada na Rod. PA 257, s/n, sala 2 – Bairro Bom Pastor – CEP 68.170-000, cidade de 
Juruti/PA, encontra-se devidamente registrada no CREA sob o nº 203379/2020 com validade até 
30.03.20, sem nenhuma restrição que impeça de executar obras no Município de Juruti”.  

 
Pois bem: A TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA DENOMINADA “RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME” (documento nºs 09 ao 
12 do bloco habilitação), atesta que, à vista da modificação ajustada, o contrato social 
consolida-se com a nova redação inserida na CLÁUSULA PRIMEIRA, que informa existência 
da Matriz com sede na Avenida Guajajaras, nº 65, Sala 61, bairro Jardim São Cristóvão, CEP 
56055-285, São Luiz-Maranhão; e da Filial na Rodovia PA 257, s/n, sala 2, Bairro Bom Pastor, 
CEP 68170-000, Município de Juruti-Estado do Pará. Na CLÁUSULA SEGUNDA consta que a 
sociedade tem como nome fantasia “DELTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS”, confirmando a 
Matriz e Filial possuem a mesma denominação social.  

 
A CLÁUSULA TERCEIRA do ato de consolidação da sociedade informa o capital social de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais), em quotas já integralizadas pelos sócios. No objetivo social 
tratado na CLÁUSULA QUARTA estão inseridos, dentre outros, os Serviços de Engenharia (CAE 
7112000), Obras e Fundações (CAE 4391600), Construção de Edifícios (CAE 4120200) e Serviços 
de Pintura de Edifícios em Geral (CAE 4330404), o que se confirma no Comprovante de 
Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Refeita Federal do Brasil (documento nº 15) e 
na Ficha de Inscrição Cadastral – FIC do Governo do Estado do Pará (documento nº 16 e 17 
do bloco habilitação), portanto, atividades compatíveis com o objeto licitado. 

 
 



 
  
 

ESTADO	DO	PARÁ	
PODER	LEGISLATIVO	

						CÂMARA	MUNICIPAL	DE	JURUTI	
CNPJ:	05.846.468/0001-15	–	Rua	da	Saudade,	S/N	–	Centro	–	CEP:	68.170-000	

          6  

 
A CLÁUSULA QUINTA da mencionada alteração do contrato social destaca que a 

sociedade iniciou suas atividades em 26 de dezembro de 2012 e seu prazo de duração é 
indeterminado. Esse documento social, formado por quatro laudas, está datado de 13 de maio de 
2019 e teve seu registro realizado na JUCEMA em 26/06/2019 sob o nº 20190356472; e na 
JUCEPA em 02/08/2019 sob o nº NIRE 15900486468, Arquivamento 20000618229 e Chancela 
77509706137202. E, o Termo de Autenticação (documento nº 13 do bloco habilitação) certifica o 
registro da empresa na Junta Comercial do Estado do Pará na data 02/08/2019, indicando o CNPJ 
da MATRIZ sob o nº 17.337.240/0001-89 e o CNPJ da FILIAL sob o nº 17.337.240/0002-60. 

 
A CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA Nº 203379/2020, emitida 

em 23/01/2020, validade 31/03/2020 (Chave de verificação: 60Czd), apresentada pela licitante 
como documento nº 25 do bloco habilitação, confirma que a empresa RC CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 17.337.240/0002-60 (Filial estabelecida na cidade de Juruti), 
encontra-se Registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), e 
que está habilitada a exercer suas atividades, conforme Registro Regional nº 0000153527DDPA, 
com data de início em 08/05/2019 e data final indefinida. No item Responsável Técnico consta o 
profissional MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil (Atribuição: RES 218/73 CONFEA 
ART. 07 E 25), com Registro no CRE-PA sob o nº 151393755-3, conforme CERTIDÃO DE 
REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Nº 188497/2019, emissão: 31/05/2019 e validade: 
31/03/2020 (Chave de verificação: WZ11B), documento nº 26 do bloco habilitação. 
 

Na referida CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA nº 
203379/2020 há Informações/Notas de que “A capacidade técnica da empresa é composta pelo 
conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico”.  

 
Por isso, além do profissional identificado na CERTIDÃO Nº 203379/2020, a empresa RC 

CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA indicou também como responsável técnico o Engenheiro 
Civil ADSON VICTOR FERREIRA DA SILVA, RNP nº 1502438968 e Registro no CREA-PA nº 
1502438968PA, conforme CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 71275/2014 (Chave de 
verificação: 3c115), documento nº 38 ao 42 do bloco habilitação. 

 
O vínculo dos engenheiros civis com a empresa RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS está 

definido nos contratos de prestação de serviços firmados com os profissionais, ambos com início 
em 01 de janeiro de 2020 e término em 31 de julho de 2020 (documentos numerados de 33 ao 
36 e de 46 ao 49 bloco habilitação), tempo suficiente para conclusão da obra licitada, que 
possui prazo de execução fixado no edital em 90 dias, estabelecendo no Item 11, subitem c2, a 
obrigatoriedade de permanência do responsável técnico pela execução das obras, até o seu 
recebimento definitivo pela contratante. 

 
Não ignorou a Comissão de Licitação o fato de que os contratos apresentados pela 

empresa licitante estão em nome da pessoa jurídica dos profissionais técnicos (MARCO ANTÔNIO 
DE OLIVEIRA, CNPJ nº 26.362.133/0001-00  e  A. VITOR FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS, 
CNPJ nº 20.800.054/0001-49), mas acatou os documentos como válidos porque ambas são 
Empresas Individuais, de titularidade dos profissionais indicados como responsáveis 
técnicos, donde, enquanto firma individual os seus titulares atuam como pessoa física, pois, a 
pessoa física e a empresa individual são equiparadas para fins de direitos, obrigações e 
responsabilidades, fazendo inexistir, no caso, a ficção da pessoa jurídica como ente distinto da 
pessoa física titular da empresa, constituindo-se esse o entendimento da jurisprudência pátria:  

 



 
  
 

ESTADO	DO	PARÁ	
PODER	LEGISLATIVO	

						CÂMARA	MUNICIPAL	DE	JURUTI	
CNPJ:	05.846.468/0001-15	–	Rua	da	Saudade,	S/N	–	Centro	–	CEP:	68.170-000	

          7  

 
LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DE FIRMA INDIVIDUAL – A PESSOA FÍSICA E 
SUA EMPRESA INDIVIDUAL SÃO EQUIPARADAS PARA FINS DE OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES, ISSO PORQUE ATUA, NA VERDADE, COMO PESSOA FÍSICA 
E NÃO PESSOA JURÍDICA (FICÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO ENTE DISTINDO 
DA PESSOA DO SÓCIO). (Recurso Inominado nº 0024839-56.2013.8.16.0182 do 1º 
Juizado Especial Cível da Comarca de Curitiba. Relatora: Juíza Ana Paula Kaled Accioly 
Rodrigues da Costa). 
 
 
“(...) A firma individual é, em última análise, pessoa física comerciante que recebe 
tratamento de pessoa jurídica apenas para fins fiscais, de forma que, relativamente 
aos direitos reclamados, há confusão entre a firma individual e seu titular (...), uma 
vez que não representa uma pessoa jurídica, mas sim uma pessoa física no 
exercício da empresa. (TRF-3 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CC 19959 SP 0019959-
44.2014.4.03.0000, Data de publicação: 02/12/2014) 

 
 
Além disso, quando se trata de responsabilidade técnica de obras e serviços de 

engenharia, o acervo e consequentes responsabilidades técnica, civil e criminal, recaem 
diretamente sobre a pessoa física do profissional registrado no Conselho Regional de 
Engenharia, independente da relação jurídica ser com a pessoa física ou jurídica do profissional. 

 
Com essa explanação documental e jurisprudencial, a Comissão Permanente de Licitação 

reafirma o cumprimento do item 11 a) do instrumento convocatório pela empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, mantendo a condição de habilitada à licitante sagrada 
vencedora do certame. 

 
 
 

ITEM C – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade similares e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; 
(...) 
c.3) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data do 
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, profissional (is) de 
nível superior, detentor(es) de CAT–Certidão de Acervo Técnico, registrado no 
CREA por execução de obras/serviços de características semelhantes às do objeto 
desta licitação. 
A comprovação de aptidão referida na alínea “c”, será feito por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, através 
de profissional de nível superior detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, 
também reconhecido pela entidade competente, por execução de obras ou serviço de 
características semelhantes, pertencente ao quadro permanente da empresa concorrente 
na data prevista para entrega das propostas, na forma do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 
 
Quanto a este item, a recorrente diz “que a empresa apresentou um responsável técnico, 

sem nenhum acervo técnico e outro responsável técnico não pertencente ao quadro técnico da 
empresa, somente um contrato de prestação de serviço, situação essa que não exigia no edital”. 
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Em sua Impugnação, a empresa RC Construções e Serviços defende que “apresentou o 

contrato de prestação de serviços que mantém com o engenheiro Adson Victor Ferreira da Silva, 
bem como todo seu acervo técnico, devidamente chancelados pelo CREA, e sua expertise em 
executar as obras atinentes licitação”. Pondera que a documentação juntada “comprova o 
cumprimento do exigido no edital, especialmente o item c.2, uma vez que o engenheiro Adson 
Victor Ferreira da Silva é o responsável técnico pela obra a ser executada, caindo por terra o 
argumento levantado pelo Impugnado”. 
 

O mencionado Item 11 c) trata da comprovação de aptidão da empresa para desempenho 
de atividade similares e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, definindo o subitem c.1) que se entende por serviços similares as obras de 
complexidade tecnológica e operacional comprovada, equivalentes com a do objeto do 
edital; enquanto no subitem c.2 estabelece a obrigatoriedade de permanência do responsável 
técnico pela execução das obras, até o seu recebimento definitivo pelo contratante, vedando a 
substituindo sem expressa autorização da contratante. 

 
Da conjugação de documentos da licitante: CLÁUSULA QUARTA do Instrumento da 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL indicando, dentre os objetivos sociais, Serviços de 
Engenharia (CAE 7112000), Obras e Fundações (CAE 4391600), Construção de Edifícios (CAE 
4120200) e Serviços de Pintura de Edifícios em Geral (CAE 4330404), registrado na JUCEPA em 
02/08/2019 (documento nº 10 ao 12 do bloco habilitação); o Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral emitido pela Refeita Federal do Brasil (documento nº 15) a Ficha de Inscrição 
Cadastral – FIC do Governo do Estado do Pará (documento nº 16 e 17 do bloco habilitação); bem 
como a CERTIDÃO DE REGISTRO PESSOA JURÍDICA Nº 203379/2020, emitida em 23/01/2020, 
validade 31/03/2020 (documento nº 25 do bloco habilitação), e Alvará de Licença de 
Funcionamento do Exercício de 2020 (documento nº 18), pode-se inferir que a empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 17.337.240/0002-60 (Filial estabelecida na 
cidade de Juruti), com Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 
sob o nº 0000153527DDPA, data de início em 08/05/2019 e data final indefinida, demonstra 
estar apta para desempenho de atividades compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, quais sejam, obras e serviços de engenharia civil. 
 

Ao passo que, o ACERVO TÉCNICO dos profissionais indicados como responsáveis 
técnicos está representado pela documentação de habilitação rubricada por todos os presentes na 
sessão pública realizada em 10/03/2020, acervo formado pelos documentos identificados pela 
própria licitante com os números de 26 ao 49: 

 
1) Profissional MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil - Atribuição: RES 

218/73 CONFEA ART. 07 E 25, com Registro no CRE-PA sob o nº 151393755-3, 
conforme CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Nº 
188497/2019, emissão: 31/05/2019 e validade: 31/03/2020 (Chave de verificação: WZ11B): 
 
1.1. ART CARGO-FUNÇÃO nº PA 20200458592, Registro CREA-PA em 13/01/2020, 

Contratante: RC Construções e Serviços, CNPJ nº 17.337.240/0002-60 (pessoa 
jurídica de direito privado), Atividade: desempenho de função técnica;  
 

1.2. Certidão de Registro de ART nº 204238/2020, Emissão: 04/02/2020, Validade: 
indefinida (Chave de impressão: WWZ3a);  
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1.3. Certidão de Acervo Técnico nº 188506/2019 (CREA-PA), doente consta 

Contratante: Top Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ nº 16.844.900/0001-55 
(pessoa jurídica de direito privado), Atividade técnica Direta, Projeto de 
estruturas em concreto armado para edificação com 6 pavimentos, sendo 1º e 2º 
pavimento para uso comercial, e 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos para uso residencial. 
Dimensionamento de fundação e superestrutura. Área da edificação 1385,75m2; 
Emissão: 03/06/2019 (Chave de verificação: a46yC); 

 
1.4. Anotação de Responsabilidade Técnica ART OBRA/SERVIÇO nº 

PA20180305547 (CREA-PA), Contratante: Adauto Izidoro de Souza, CPF nº 
174.051.902-78; Registro em 04/07/2018 – não considerada por ter como 
contratante pessoa física; 

 
1.5. Anotação de Responsabilidade Técnica ART OBRA/SERVIÇO nº 

PA201903662664 (CREA-PA), Contratante: Rosinaldo Bentes Castro, CPF nº 
368.379.112-87; Registro em 11/02/2019 – não considerada por ter como 
contratante pessoa física. 

 
2) Profissional ADSON VICTOR FERREIRA DA SILVA, Engenheiro Civil - Atribuição: 

RES 218/73 CONFEA ART. 07 E 25, com Registro no CRE-PA sob o nº 150243896-8, 
conforme CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Nº 
184212/2019, Emissão: 08/04/2019 e Validade: 31/03/2020 (Chave de verificação: 6y13Z): 
 
2.1. Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº 81275/2014 (CREA-

PA), relativa à ART nº 12879DPA34, registrada em 04/01/2013 e baixada em 
18/07/2014; doente consta Contratante: Natanael do Amaral Gomes, CPF nº 
324.225.712-04 - Atividade técnica Direta, Construção de Prédio Comercial de 
Residencial; Emissão: 24/11/2014 (Chave: 3c115) – não considerada por ter 
como contratante pessoa física; 

 
2.2. Cópia autenticada da Certidão de Acervo Técnico nº 0204/DEOP/2006 – 2ª 

VIA, vinculada à ART Nº 268533 DE 28/03/2006, e respectivo Atestado de 
Capacidade Técnica, sendo Contratante: MARQUES & OLIVEIRA LTDA (pessoa 
jurídica de direito privado). Consta da Certidão que as atribuições do 
responsável técnico estão relacionadas com a área de Engenharia Civil; e 
que o Atestado de Capacidade Técnica do Profissional confere com a 
documentação comprobatória protocolada sob o nº 3401/2006 de 31/03/2006 e 
arquivada no Conselho Regional de Engenharia do Pará, nos termos da 
Resolução nº 317/86 CONFEA.  

 
 
Consideradas as Informações/Notas expressas na CERTIDÃO DE REGISTRO E 

QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA Nº 203379/2020 no sentido de que “A capacidade técnica da 
empresa é composta pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de 
seu quadro técnico”, tem-se que fora comprovado pela  RC CONSTRUÇÕES LTDA possuir dois 
profissionais em seu quadro técnico, na data de recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta comercial, mediante apresentação dos contratos de prestação de serviços celebrados 
com os engenheiros acima identificados, que, embora não exigido no edital, constitui meio de 
prova do vínculo com a empresa e da responsabilidade técnica dos profissionais. 
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Posto isso, mesmo que se desprezem os serviços contratados por pessoa física, os 

acervos técnicos indicados nos itens 1.3. e 2.2. se mostram bastantes para manter a habilitação 
da Impugnante no certame, pois, a Certidão de Acervo Técnico nº 188506/2019 (CREA-PA) 
comprova a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação pelo profissional MARCO 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (1.3), mediante atividade técnica de projeto e estruturas em concreto 
armado para edificação com 6 pavimentos, sendo 1º e 2º pavimento para uso comercial, e 3º, 4º, 5º 
e 6º pavimentos para uso residencial; com área da edificação em 1.385,75m2, para a Contratante: 
Top Segurança Eletrônica, CNPJ nº 16.844.900/0001-55; e a Certidão de Acervo Técnico nº 
0204/DEOP/2006 – 2ª VIA, vinculada à ART Nº 268533 DE 28/03/2006, atesta a execução de 
serviços de engenharia na construção da sede da contratante MARQUES & OLIVEIRA LTDA,  sob  
a  responsabilidade  técnica do  engenheiro  ADSON VICTOR FERREIRA DA SILVA (item 2.2.); 
profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica fornecido 
por pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA-PA 
por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto da licitação.   
 

Diante do exposto acima, e, ainda, do que fora exaustivamente explicitado em relação ao 
Item 11 a), a Comissão de Licitação manifesta-se pela comprovação de aptidão da empresa 
RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS e seu quadro técnico (engenheiros MARCO ANTÔNIO DE 
OLIVEIRA e ADSON VICTOR FERREIRA DA SILVA) para desempenho de atividade compatíveis 
com o objeto da licitação. Assim, a CPL decide manter a habilitação da empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS no certame; refutando por completo a alegação da recorrente de 
que a licitante sagrada vencedora teria sido “favorecida” com suposta “irregularidade” pertinente ao 
item C, fase de qualificação técnica.  
 
 

ITEM 1.2 b3) – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente 
registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 
(...) 
b.3) A licitante que apresentar resultado não correspondente ao exigível no cálculo de 
quaisquer dos índices referidos a alínea “b”, deverá incluir no envelope nº 1 comprovante 
de que possui patrimônio líquido mínimo de até 10% sobre o valor total da licitação. 
Se a licitante tiver filial, todos os documentos de habilitação deverão estar ou em nome da 
matriz ou da filial, dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles documentos que, 
por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

 
 

A Recorrente questiona o fato de a empresa RC Construções e Serviços ter apresentado 
“o balanço patrimonial da matriz registrado no estado do Maranhão e outros documentos da filial e 
mesmo assim a empresa não foi desabilitada, sendo favorecida com a irregularidade”. A 
Impugnante, por sua vez, expõe que, “ao habilitar-se no certame apresentou todos os documentos 
da empresa que vai executar o objeto da licitação, qual seja, a filial devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.337.240/0002-60, com sede localizada na Cidade de Juruti, e balanço 
patrimonial da matriz. Explica que “toda a documentação contábil da Impugnante encontra-se 
lançada no balanço patrimonial de sua matriz, e não há nada de irregular nessa atividade, uma vez 
que resta comprovado seu patrimônio, e a capacidade de executar a obra”. 
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Não prospera a ilação da recorrente de que o BALANÇO PATRIMONIAL (documento 

numerado de 53 a 61) apresentado com o CNPJ da Matriz (17.337.240/0001-89) não poderia 
ser acatado pela Comissão de Licitação como válido, como não tem razão ao dizer que a 
licitante vencedora do certame teria sido “favorecida” por suposta “irregularidade”. Vejamos: 

 
O Edital, no Item 12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, subitem b) indica que 
a licitante deve apresentar para habilitação o Balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, devidamente registrado no órgão competente, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. Na parte 
final do subitem b.3, o Edital especifica que “Se a licitante tiver filial, todos os Documentos 
de Habilitação deverão estar ou em nome da matriz ou da filial, dependendo de quem é a 
licitante, salvo aqueles documentos que, por sua natureza, comprovadamente, são 
emitidos em nome da matriz”. 
 

 
Analisados detidamente os documentos de habilitação da empresa RC CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA, contata-se que a TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
e o TERMO DE AUTENTICAÇÃO DA JUCEPA, com Registro na JUCEMA em 26/06/2019 sob o nº 
20190356472; e na JUCEPA em 02/08/2019 sob o nº NIRE 15900486468, Arquivamento 
20000618229 e Chancela 77509706137202 (documentos nºs 09 ao 13 do bloco habilitação) 
comprovam a existência da empresa com a denominação social “RC CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME”, formada pela Matriz com sede na Avenida Guajajaras, nº 65, Sala 61, 
bairro Jardim São Cristóvão, CEP 56055-285, São Luiz-Maranhão (CNPJ nº 17.337.240/0001-89); 
e pela Filial estabelecida na Rodovia PA 257, s/n, sala 2, Bairro Bom Pastor, CEP 68170-000, 
Município de Juruti-Estado do Pará (CNPJ nº 17.337.240/0002-60). 

 
A CLÁUSULA NONA da mencionada alteração do contrato social informa que “Ao 

término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apuradas. Disso abstrai-se que a contabilização da empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é centralizada na Matriz, ou seja, as demonstrações 
financeiras e apuração de resultado econômico são escriturados no empreendimento principal 
(Matriz), sendo a Filial um estabelecimento subordinado à matriz, constituindo-se extensão 
de sua personalidade jurídica, inclusive com adoção da mesma denominação social. 

 
Por isso, Matriz e Filial têm os seguintes documentos em comum: Contrato Social 

(última alteração consolidada e registrada na JUCEMA e na JUCEPA); Balanço Patrimonial 
(emitido com o CNPJ da Matriz e registrado na Junta Comercial do domicilio do empreendimento 
principal - Maranhão); e a Certidão de Regularidade Federal (que só é emitida com CNPJ da Matriz 
em virtude da verificação às bases da Receita Federal do Brasil), o que se confirma com a 
pesquisa feita pela Comissão de Licitação no site na Receita Federal:  

 
“Resultado da Consulta 
 
A certidão deve ser emitida para o CNPJ da matriz – 17.337.240/0001-89”. 
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Embora a licitante na Toma de Preços nº 2/2020-060101 seja a Filial estabelecida na 

Rodovia PA 257, s/nº, sala 2 – Bairro Bom Pastor, cidade de Juruti/PA, inscrita no CPNJ/MF nº 
17.337.240/0002-60, há documentos que, por sua natureza, são emitidos com nome e CNPJ 
da Matriz. Assim, a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS 
E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (documento nº 19) e o BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO 
EXERCÍCIO SOCIAL – ANO DE 2019 (documento numerado de 53 a 61), apresentados com o 
nome e CNPJ da Matriz, são documentos válidos para fins de habilitação da Filial no processo 
licitatório, conforme expresso no edital. 

 
Em face do exposto, a Comissão de Licitação mantém a habilitação da empresa RC 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por estar a decisão tomada em conformidade com as 
regras do instrumento convocatório (Item 12, subitem b.3, parte final). 
 

    
IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 

Consta do ato convocatório da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2020-060101 como condições 
gerais de participação no certame e contratação com a administração pública o atendimento pelas 
licitantes dos seguintes requisitos (Item 4 do Edital):  

 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta Tomada de Preço, empresas cadastradas no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Juruti ou aquelas que atenderem as condições 
exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
4.2. Poderão participar desta Licitação, pessoas jurídicas que exercem as atividades 
definidas no objeto deste certame e que tenham atendido as disposições do 
presente Edital. 
4.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas. 
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.4.1. Empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso 
de credores; em dissolução ou em liquidação; 
4.4.2. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.4.3. Estrangeiras que não funcionem no País. 
4.4.4. Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 
87, bem como o artigo 88, ambos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 
atualizações, e que não tenha sua idoneidade restabelecida até a data de 
apresentação da proposta. 
4.4.5. Licitantes que estiverem enquadradas, no que couber, ao disposto no artigo 9o, seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações. 
4.4.6. Empresa que já tenha algum tipo de penalidade dentre as previstas no artigo 
87, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, aplicadas pela Câmara 
Municipal de Juruti ou por qualquer órgão público. 
4.4.7. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios, sejam membros ou servidores 
da Câmara Municipal de Juruti. 
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Ocorre que, após a sessão pública para recebimento de envelopes com documentos de 

habilitação e proposta comercial, realizada no dia 10 de março de 2020 às 14:00horas, a Câmara 
Municipal de Juruti foi cientificada pelo Secretário Municipal de Educação de que a empresa 
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA havia sofrido penalidades dentre as previstas no artigo 87 da 
Lei nº 8.666/1993, por decisão proferida em processo instaurado por inexecução de contrato 
administrativo firmado com o Município de Juruti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
na Tomada de Preços nº 20142807001. Os documentos recebidos por este Poder Legislativo 
Municipal na data de 27 de fevereiro de 2020, foram carreados aos autos do processo de 
Tomada de Preços nº 2/2020-060101 em 28/02/2020, por obrigação legal. 
 

O Ofício Circular nº 25/2020-SEMED/PMJ, datado de 20 de fevereiro de 2020, e recebido 
no protocolo deste Poder Legislativo Municipal em 27/02/2020 às 12:50horas, informa a aplicação 
das seguintes penalidades à mencionada empresa: 

 
- Suspensão de contratar com a administração pública por 2 (dois) anos; 
- Multa; 
- Declaração de inidoneidade. 
 
Salienta a Autoridade Municipal que o impedimento para participar de certames é 

extensivo a toda a Administração Pública Brasileira, não existindo, até então, nenhuma medida 
administrativa ou judicial que afaste a eficácia da decisão de penalidades. 

 
Ao Ofício Circular nº 25/2020-SEMED/PMJ estão anexados os seguintes documentos:  
 
- DESPACHO COM CARÁTER DECISÓRIO Nº 001/2020-PAD/SEMED, DE 15 DE 
JANEIRO DE 2020 (9 folhas);  
 
- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, datado de 16 de janeiro de 2020 (1 folha); 
 
- CERTIDÃO de publicação do Despacho com Caráter Decisório nº 001/2020, com 
aplicação das penalidades administrativas, na data de 16 de janeiro de 2020 (1 folha); 
 
- Petição da empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA requerendo a nulidade da 
notificação da decisão que aplicou as penalidades administrativas, com pedido de 
reabertura de prazo recursal, sob a alegação de ter tido ciência do despacho com caráter 
decisório no dia 29 de janeiro de 2020. Esse requerimento da empresa tem protocolo 
registrado na SEMED em 30/01/2020 (2 folhas). 
 
 
 
Vê-se nos documentos indicados acima que o Despacho com Caráter Decisório está 

datado de 15 de janeiro de 2020, com publicação em 16/01/2020, os quais a empresa apenada 
teve ciência inequívoca em 29 de janeiro de 2020, antes da data marcada para sessão de 
abertura de envelopes de documentos de habilitação e proposta comercial, sessão fixada no 
edital para o dia 07 de fevereiro de 2020 às 10:00horas.  
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Portanto, nas datas das sessões públicas da Tomada de Preços nº 2/2020-060101, 

realizadas nos dias 07/02/2020 e 10/02/2020, a recorrente já sabia que não poderia participar 
de licitações, mesmo assim compareceu ao certame, omitindo o fato da penalidade até então 
desconhecido da Comissão de Licitação da Câmara Municipal, e, o que é pior, prestou 
declarações incompatíveis com as normas de direito e com os termos do edital, notadamente ao 
que se refere à DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES, datada de 06 de fevereiro de 2020, assinada pelo representante legal 
GLÁUCIO DE SOUSA ANDRADE, que expressamente:  
 

“(...), DECLARA, sob as penas da lei, que se submete às exigências da Tomada de 
Preço nº 2/2020-060101, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores”.  

 
 
Por essa declaração o signatário pode vir a sofrer outras penalizações, que, no entanto, 

não são da competência desta Comissão de Licitação.  
 
Assim, insta apenas ressaltar que, mesmo que a recorrente tivesse sido habilitada na 

Tomada de Preços nº 2/2020-060101, restaria prejudicada eventual habilitação, pois, estando a 
empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA proibida de contratar com a Administração Municipal, 
a licitante não preenche as condições gerais de participação no processo licitatório, 
estabelecidas nos Itens 4.4,  4.4.4.  e  4.4.6.  do Edital. 
 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
(...) 

4.4.4. Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 87, 
bem como o artigo 88, ambos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, e 
que não tenha sua idoneidade restabelecida até a data de apresentação da proposta. 

(...) 
4.4.6. Empresa que já tenha algum tipo de penalidade dentre as previstas no artigo 87, da 

Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizações, aplicadas pela Câmara Municipal 
de Juruti ou por qualquer órgão público. 

 
 
Não bastasse o impedimento para participar de licitações públicas, a empresa inabilitada 

apresentou Balanço Patrimonial do Exercício Social de 2018, descumprindo o ato convocatório 
que estabelece a entrega do balanço patrimonial do último exercício social, portanto, deveria 
apresentar o balanço do período de 01/01/2019 a 31/12/2019, como prescrito na CLÁUSULA 
OITAVA do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO da SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
DENOMINADA “CONSTRUTORA ANDRADE LTDA”, irregularidade suficiente para ser a empresa 
inabilitada na licitação, por não atendimento dos Item 12, subitem b), QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA, do Edital da Tomada de Preços nº 2/2020-060101. 

 
Desta feita, seja por descumprimento do ITEM 5.8, ou do ITEM 12 b), ou das 

CONSIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO, ITENS 4.1., 4.4., 4.4.4 e 4.4.6, a empresa Recorrente 
não preenche condições de habilitação no certame, sendo acertada a decisão tomada pela 
Comissão Permanente de Licitação na sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2020. 
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V - DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Juruti, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições legais, após comunicado o recurso a outra empresa licitante, realizou 
análise do Recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA-ME, no prazo legal 
de cinco dias úteis, e, não encontrando substância plausível para habilitar a recorrente ou 
para inabilitar a licitante sagrada vencedora no certame, mantém a decisão outrora tomada e 
encaminha os autos à Autoridade Superior para que a mesma decida sobre a pretensão 
recursal, fazendo-o com supedâneo no §4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 

 
Juruti(PA), 12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
José Alves Pereira Filho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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DECISÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO 
 

A Autoridade competente, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do artigo 109, 
§§ 4º e 5º, da Lei nº 8.666/1993, passa à análise do ato praticado pela Comissão Permanente de 
Licitação, proferindo a seguinte decisão. 
 

Por tudo o que consta no Processo Administrativo nº 2020060101, em estrita observância 
da lei de licitações e dos termos do Edital da Toma de Preços nº 2/2020-060101, e, ainda, estando 
presente a supremacia do interesse público, este Superior Hierárquico ACOLHE as conclusões 
emanadas da Comissão Permanente de Licitação, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso 
interpor pela empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA-ME, mantendo a INABILITAÇÃO da 
recorrente no referido certame e a HABITAÇÃO da licitante RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, por considerar que o ato da Comissão Permanente de Licitação está em conformidade com 
o instrumento convocatório e com as normas legais que regem as licitações públicas. 
 

Notifiquem-se a recorrente e demais licitantes para tomarem ciência desta decisão.  
 

Devolva-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para as providências 
subsequentes. 

 
Registre-se, Publique-se e Intimem-se. 

 
Juruti/PA, 12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 
   Presidente da Câmara Municipal de Juruti 
 
 
 
 

DE ACORDO: em 12 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 
LUCILENE MARIA GOMES COSTA 
Advogada – OAB/PA 17.180-A 
Consultora e Assessora Jurídica  
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