
 
 

 
B M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI 

CNPJ n° 35.609.947/0001-89 
Inscrição Estadual 15.671.502-3 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REDENÇÃO – ESTADO DO PARÁ 

 

 

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RONAN FIDÉLIS 
DE MELO, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº. 
048/2021/SEDUC, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA E FINANCEIRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A SEDUC E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA. 
 

 

A empresa BM PACHECO COMÉRCIO SERVICOS PECAS E ACESSÓRIOS 

EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 35.609.947/0001-89, Inscrição Estadual nº 

15.671.502-3, sediada à Rua Santa Maria, nº 62, Quadra 18, Lote 62, Sala B, Bairro da 

Paz, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, por seu representante legal, o Sr. BRUNO 

PACHECO MARTINS, portador da Carteira de Identidade nº 5868128 SSP/PA e do 

CPF nº 044.943.571-70, devidamente qualificada nos autos certame supra, por 

intermédio de seu Procurador infra-assinado, tempestivamente na forma da 

legislação vigente em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e demais legislações 

pertinentes, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, interpor o presente  

                      RECURSO ADMINISTRATIVO 

 Requerendo seja o mesmo recebido no efeito suspensivo, contra DECISÃO do 

Presidente e Comissão, que houve por bem INABILITAR a empresa ora, Recorrente, 
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por suspostamente não ter atendido exigências do edital, o que de fato não deve 

prevalecer pelos fatos e fundamentos demonstrados a seguir, veja-se: 

 
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Ilustre Pregoeiro (a) e Comissão especial de Licitação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a empresa RECORRENTE confia na 

lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento             em questão. 

Registra-se que o requerimento em epígrafe está completamente 

amparado no ordenamento jurídico pátrio, razão pelo qual deve ser reformada a 

decisão ora rebatida reconhecendo as nulidades que maculam o processo 

licitatório supra, com a consequente habilitação da empresa recorrente. 

Importante esclarecer que a empresa Recorrente é uma empresa de 

estima seriedade e competência, e possui grande credibilidade e reconhecimento 

regional no ramo do objeto do certame em tela. Não possuindo intuito algum de 

ludibriar a Administração Pública, buscando sempre uma participação impecável no 

certame, apresentando sua documentação em rigorosa conformidade com as 

exigências do edital. 

Dessa forma, a decisão tomada no certame mencionado acima, deve 

ser reformada pelos motivos a seguir expostos, afim de resguardar a regular 

aplicação dos princípios basilares dos certames licitatórios. 

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, 

assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos 

interpondo o presente recurso, as quais certamente serão deferidas, evitando assim, 

maiores transtornos. 
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TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO 
 

O presente recurso é apresentado por pessoa jurídica, licitante, em 

estrita observância aos prazos descritos no item competente do Edital de Licitação, 

merecendo, pois, o   recebimento e processamento, haja vista a regularidade do prazo 

legal. 

DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO EXARADA 
 
 

Consoante a ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTA DE PREÇO PROCESSO LICITATORIO N°, 044/2022 TOMADA DE PREÇO N. 

003/20202 A empresa, ora Recorrente foi inabilitada pelos motivos a seguir. Veja-se: 

 

(...) o Presidente autorizou a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO. 
Nesta fase, o Presidente constatou que a empresa BM PACHECO COMÉRCIO 
SERVIÇOS PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI não apresentou o acervo operacional 
e que, além disso, a certidão de falência e concordata apresentada foi 
emitida fora do domicilio ou da sede da pessoa jurídica licitante, bem como 
que foi apresentada certidão estadual tributária e não tributária com data 
de vencimento em 12/03/2022. O Presidente declara que, com exceção da 
empresa BM PACHECO COMÉRCIO SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI, 
as demais empresas estão HABILITADAS. 

 

 Todavia, conforme ficará demonstrado, a inabilitação da empresa 

Recorrente não merece ser mantida. 

 

DA NÃO OBRIGATORIEDADE DO ATESTADO OPERACIONAL  

 

Convém destacar que existem diversas decisões já proferidas quanto ao 

tema, conforme passaremos a expor.    

 

É sabido que no caso de serviços de engenharia, o edital deve apenas 

exigir o atestado de capacidade técnica em nome dos responsáveis técnicos da 
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licitante (capacidade técnico profissional), uma vez que o CONFEA por intermédio da 

Resolução 317/86, dispõe:  

 

“Art. 1º - Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência 
por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas 
atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Art. 4º - O 
Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos 
Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores 
técnicos devidamente contratados. Parágrafo único - O Acervo Técnico de 
uma pessoa jurídica variará em função de alteração do Acervo Técnico do 
seu quadro de profissionais e consultores.”  
 
 

Na verdade, todo o registro dos atestados, quando da realização de uma 

obra ou serviços, é feito em nome do profissional e não da empresa, tendo em vista a 

legislação do CONFEA acima apontada.   

 

 A capacidade técnico-operacional da empresa é composta do quadro 

de profissionais que carregam consigo a experiência profissional adquirida com os 

trabalhos desenvolvidos. 

 

A Lei nº 8.666/93 prescreve que, para fins de comprovação de 

capacidade técnica, as exigências deverão limitar-se à comprovação de capacidade 

técnica dos responsáveis técnicos da licitante, devendo ser respeitada esta limitação. A 

ilegalidade de apresentação de capacidade técnico-operacional, além de latente, no 

presente caso, já foi objeto de apreciação por órgão colegiado Federal, conforme 

jurisprudência abaixo: 

 

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. ILEGALIDADE. I - Em sendo a 
certidão de acervo técnico - CAT documento hábil a comprovar a 
qualificação técnica do licitante, não se afigura legítima, na espécie, a 
inabilitação da impetrante, em razão da ausência de apresentação de 
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atestado de capacidade técnico operacional, na espécie. II - Apelação e 
remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (AMS 0000217-
73.2009.4.01.4200 / RR, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA 
PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.848 de 30/08/2013)” 

 

 Mesmo se fosse permitido por lei exigir a comprovação de capacidade 

técnico-operacional, no caso de serviços de engenharia, conforme regulamentação, 

esta deveria ser comprovada pelo conjunto de profissionais que compõe o quadro 

técnico da empresa (conforme CONFEA) e não por meio de apresentação de atestados.  

 

Por todo o exposto, manter a inabilitação da Recorrente, nos moldes do 

que consta da ata de resultado da fase de habilitação, não procedeu, a Douta 

Comissão, com o costumeiro acerto, incorrendo em severo julgamento em prejuízo, 

inclusivo, a todos os princípios basilares de direito e, sobretudo, da lei específica 

(8.666/93).  

 

Há que salientar ainda, que Administração Pública deve buscar o maior 

número de participantes nos procedimentos licitatórios visando adjudicar a proposta 

mais vantajosa.  

 

É certo que a exigência da qualificação técnica visa atender aos 

interesses da Administração Pública a fim de selecionar licitante que tenha, 

efetivamente, capacidade de executar futuro contrato. Tal exigência, se consubstancia, 

portanto, num meio de se aferir a capacidade da licitante.  

 

Diante das exposições retro, não nos resta outra expectativa senão o de 

ver nosso recurso provido por esta respeitável comissão, pelo que então, passamos a 

pedir. 
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DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DELIMITADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 

Nº COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - CERTIDÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA E NÃO 

TRIBUTÁRIA VENCIDA.  

 

Consoante o teor da Ata da sessão do certame em tela, verifica-se que a 

Inabilitação da empresa Recorrente foi indevida, pois, embora tenha apresentado 

Certidão Estadual Tributária e não Tributária vencida, este documento trata-se de 

documento fiscal, motivo pelo qual deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 5 dias 

úteis disposto no art. 43, §1º da Lei Complementar 123, haja vista estar na condição 

de microempresa. 

 

No que se referem às alegações da recorrente, vejamos o disposto no 

art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/06: 

 

 “Art. 43. As microempresas as empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE 
FISCAL E TRABALHISTA mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1o , 
Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.” (gn)  

 

Nesse passo, no dispositivo legal que trata da possibilidade de 

concessão de prazo para microempresas apresentarem documentação regularizada, há 

expressamente à informação de que este prazo deverá ser concedido exclusivamente 

em relação aos documentos irregulares apresentados para comprovação da 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 
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A Lei Federal nº 8.666/93 dispõe que, para fins de licitação comprovam 

a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, os documentos que estão dispostos no 

artigo 29, senão vejamos:  

 

“Art.29. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
conforme o caso consistirá em:  
 
I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
de Geral de Contribuintes (CGC);  
 
II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei;  
 
IV – prova da regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (gn) 

 

 

Deste modo, resta claro que a inabilitação da recorrente foi indevida, já 

Lei Complementar 123/06 previu expressamente que havendo irregularidade na 

documentação FISCAL OU TRABALHISTA será concedido o prazo de 05 (cinco dias) 

para comprovação da regularidade. 

 

Diante disso, o único caminho legal e viável é a reforma da decisão com 

a habilitação da empresa Recorrente, por atender plenamente o disposto em edital. 
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DO DEVER DE DILIGÊNCIA – CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA 

 

A divergência identificada na Certidão de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial, motivo da sua inabilitação, poderia ter sido sanado através da 

realização de diligência. 

 

 O artigo 43, §3° da Lei Federal n° 8.666/93, dispõe:  

 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. (grifo nosso). 

 

In casu, corroborando a afirmativa alhures, poderia esta r. Comissão 

diligenciar e, sucessivamente, proceder a emissão da certidão faltante, eis que a 

mesma procede de meio digital, o que não se fez, pelo contrário, inabilitaram 

sumariamente a Requerente, de forma avessa aos princípios que norteiam os 

contratos públicos. 

 

Inobstante as decisões alhures, tem-se que o §4º do artigo 25 do 

Decreto nº 5.450/05, trouxe a possibilidade de verificação da regularidade de todos os 

licitantes nos sítios oficiais de órgãos e entidades regulamentadoras, corroborando o 

excesso de formalismo perpetrado por esta r. Comissão no caso em tela.   

 

Desta forma, tem-se totalmente desarrazoada a decisum que inabilitou 

sumariamente a Recorrente, inclusive, sob o entendimento do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, vejamos:  
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. CERTIDÃO NEGATIVA 
DE FALÊNCIA E CONCORDATA VENCIDA. IRREGULARIDADE SANADA COM O 
OFERECIMENTO DE UMA OUTRA CERTIDÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA, 
ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS. INABILITAÇÃO DESARRAZOADA. 
ATENDIMENTO AO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA. 1. Conforme expressa previsão editalícia, poderiam participar 
do certame, na modalidade de tomada de preços, todos aqueles que 
atendessem as condições exigidas para cadastramento no sistema SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores até três dias antes da 
data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, II, parágrafo 2º, 
da Lei nº 8.666/93, dentre as quais a apresentação de certidão negativa de 
falência e concordata para as pessoas jurídicas. 2. Desarrazoado o ato da 
impetrada que excluiu a impetrante do certame, pelo fato de ter 
apresentado a aludida certidão vencida, mesmo tendo, posteriormente, 
antes da abertura das propostas, oferecido uma outra certidão 
devidamente atualizada; tal irregularidade não tem o condão de obstar o 
atendimento da exigência quanto à capacidade econômico-financeira da 
impetrante, podendo, em princípio, concorrer em igualdade de condições 
com as demais licitantes. 3. Apelação e Remessa oficial improvidas. (TRF-5 
- AMS: 82169 RN 2001.84.00.010099-2, Relator: Desembargadora Federal 
Joana Carolina Lins Pereira (Substituto), Data de Julgamento: 24/11/2005, 
Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 
17/02/2006 - Página: 890 - Nº: 35 - Ano: 2006) 

 

Posto isto, é cediço que o formalismo constitui princípio inerente a todo 

procedimento licitatório, no entanto, a rigidez do procedimento não pode ser 

excessiva a ponto de prejudicar o interesse público. Ademais, em matéria de licitação, 

como o objetivo é o de atrair o maior número de interessados, deve-se adotar 

interpretação que favoreça a consecução desse objetivo, tirandose qualquer margem 

de discricionariedade da Administração Pública no que diz respeito a rejeitar possíveis 

licitantes. 

Por fim, ressalta-se que a falta de tal documento poderia ser sanada por 

uma diligência simples dentro do procedimento, antes do encerramento da sessão. 

 

 O documento de habilitação era preexistente e bastaria a sua 

apresentação. Correta nesse ponto a argumentação da representante no sentido de 

que seria aplicável a primeira parte do § 3º do artigo 43 da Leo 8.666/93:  
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Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:  
 
(...) §3º.  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo , vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

 

 Isso porque cabe à administração pública um respeito ao formalismo 

moderado, visto que as regras têm como finalidade o atendimento ao interesse 

público, que resta ferido quando o extremismo no cumprimento de um rigor formal 

supera a finalidade do ato emitido.  

 

A apresentação de documento faltante dentro da sessão consistiria em 

medida razoável e salutar, a fim de preservar a licitante que apresentou a proposta 

mais vantajosa. Assim, caberia à pregoeira avaliar o caso concreto e preservar os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e permitir que a condição 

preexistente fosse comprovada por meio de diligência. 

 

 Não há que se falar em desrespeito aos princípios da vinculação ao 

edital e à isonomia, na medida em que a licitação tem como finalidade a busca pela 

proposta mais vantajosa e não consiste em um fim e si mesma. 

 

Nesse sentido há precedente recente do TCU:  

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 
10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE 
DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE 
DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO 
CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO 
JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE 
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IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a 
juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-
existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios 
da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a 
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para 
sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em 
objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo 
(meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de 
julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, 
inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de 
novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da 
Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, 
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua 
proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação 
e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro. 

 

Veja-se, tratando-se de mera falha ou equívoco não caberia a 

desclassificação do licitante, mas sim a abertura de diligência, tendo em vista que a 

Certidão de Falencia e Concordata emitida em Belém era documento préexistente, que 

apenas atestava condição já cumprida, conforme do presente procedimento. 

 

Desta forma, a juntada da certidão de Falência e Concordata da sede da 

empresa recorrente deve ser juntada aos autos, haja vista já possuir outra certidão 

preexistente conforme determina o Acordão 1.211/21 TCU. 

 

DA INABILITAÇÃO – CONCERBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL LTDA – 

EMPRESA EM DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

 

Após vasta busca processual, foi constatado que a empresa 

CONCERBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL LTDA, não está com sua saúde 

financeira empresárial regular. 
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Consoante o teor do processo sob o Nº 00033392.3.2017.8.14.0028, no 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifica-se que a empresa licitante está em 

processo de Recuperação Judicial, com indicios de descumprimento do plano de 

recuperação. 

 

Desse modo, requer sua inabilitação do certame em tela. 

 

DA SOLICITAÇÃO 
 

Pelo exposto, firmados nos argumentos e fundamentos acima 

apresentados, requeremos: 

 

Dado o julgamento exato que foi deferido por esse nobre Ilustríssimo (a) 

Pregoeiro (o) e Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Redenção – Pará, 

pelos motivos elencados nesta manifestação, solicitamos diante do recurso ora 

apresentado, a reforma da equivocada decisão de Vossa Senhoria pelos motivos e 

fundamentos acima aduzidos, declarando-a HABILITADA a empresa BM PACHECO 

COMÉRCIO SERVICOS PECAS E ACESSÓRIOS EIRELI neste certame, bem como a 

INABILITAÇÃO da empresa CONCERBRAL CONSTRUTORA E COMERCIO DO BRASIL 

LTDA, pelos motivos acima duzidos, por conseguinte, seja dado prosseguimento ao 

processo, por ser medida de mais lídima JUSTIÇA! 

 

Requeremos ainda que, caso não seja o entendimento, que os 

presentes autos sejam remetidos para Autoridade superior no prazo legal. 
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Por fim, na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, 

assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos 

interpondo o presente RECURSO, o qual certamente será deferido, evitando assim, 

maiores transtornos. 

 

 

Nestes Termos,  

Pedimos deferimento. 

 

Redenção, 21 de Março de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
B M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI  

CNPJ Nº 35.609.947/0001-89 
TÁLISON P. PAULINO 

OAB/ TO 5.728 
Procurador
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