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ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER Nº 20160302001-ASJUR 

SOLICITAÇÃO : DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ASSUNTO : RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 

INTERESSADO: SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0208001- CPL/PMCP 

_______________________________________________________________ 

Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto pela empresa SANTOS 

FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,  CNPJ Nº 09.147.934/0001-25, no âmbito do 

procedimento licitatório, realizado na modalidade Tomada de Preços nº 0208001-CPL/PMCP  

A empresa, ora recorrente, foi considerada, pela Comissão de Licitação, 

inabilitada (fl. ..), porquanto não apresentou documentação, na forma dos subitens 10.1.8,  

10.3.1.2, letra c do Edital.  

Nas razões, acostadas às fls. ..., o recorrente informa que a decisão da CPL que a 

inabilitou deve ser reformada diante da ilegalidade na exigência exclusiva de apresentação do 

CRC, do cumprimento da exigência legal de acervo técnico comprovado, e irregularidade na 

concessão de prazo para apresentação de certidão de regularidade fiscal, bem como, informa 

que a empresa recorrida não comprovou sua capacidade técnica, sendo que a comissão coloca 

em risco o interesse público do município. 

A peça recursal traz em seu bojo a informação de que no dia 11 de fevereiro do 

ano em curso a CPL do município realizou sessão de abertura de licitação, onde estavam 

presentes as empresas SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA –EPP, PERFORMANCE 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DALMASO CONSTRUÇÕES, E MEGACONST – 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. 

A Recorrente informa ainda que se dirigiu no dia 25 de janeiro a Prefeitura 

Municipal para requerer a emissão do CRC, sendo que a responsável do departamento não se 

encontrava, tendo regressado no dia 03 de fevereiro e que também não foi atendido pela 

autoridade competente. 

Em sessão, foram analisados os documentos de habilitação, onde a CPL detectou 

que empresa recorrente deixou de apresentar os documentos constantes nos subitens 10.1.8, 

10.3.1.2, letra c do Edital, além da Certidão Negativa de Natureza Tributária. 
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Instada a se manifestar, em contra razões, a empresa MEGACONST 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, alega que a empresa recorrente não obteve o 

CRC junto a prefeitura, mas não comprovou com nenhum documento o alegado, que em 

nenhum momento a empresa Santos Freire Construções LTDA impugnou o edital sobre as 

irregularidade ora apontadas, somente após ter sido inabilitada, e que sua Capacidade técnica 

foi devidamente comprovada, conforme dispõe o art. 48 da Res. nº 1025, de 30 de outubro de 

2009. 

Esclarece a empresa MEGACONST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, 

que junto com o recurso apresentado, a empresa recorrente juntou documentação em cópia 

carimbada com “confere com o original” e numerada, cuja documentação não consta do 

processo licitatório deste município, e sim, trata-se de documentação acostada aos autos de 

processo licitatório do Município de Mãe do Rio, ainda em andamento, sendo que o 

responsável técnico da empresa recorrente, senhor José Dárcio Freire Santos, também é 

responsável técnico do Município de Mãe do Rio. 

Após a regular tramitação do feito, vieram os autos com vista a esta Assessoria 

Jurídica para análise.  

É O RELATÓRIO.  

 

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso interposto.  

Cumpre registrar, antes de adentrar e rebater os tópicos aventados pela recorrente, 

que o desprovimento recursal decorre, inicialmente, do Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório. O artigo 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a 

Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e 

condições previstos no Edital.  

 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO   

O Instrumento Convocatório é claro ao prever, entre os documentos de 

comprovação  da Habilitação Jurídica, no item  10.1.8 – Certificado de Registro Cadastral 

desta Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, dentro do prazo de validade, e no item 

10.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos): letra c, 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que comprove o início e conclusão de obras 

com características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação;. 

Notamos que os argumentos do Recorrente de que não apresentou o Certificado 

de Registro cadastral- CRC porque se dirigiu duas vezes a Prefeitura de Cachoeira do Piriá e 

não lhe foi fornecido, bem como, de que a exigência do CRC é ilegal como condição de 

participação, principalmente quando se tratar das modalidades licitatórios denominadas de 

tomada de preços e concorrência não devem prosperar. 

Ao verificarmos a disposição do Edital no item 10.1.8, verificamos que 

municipalidade solicita a comprovação documental através de Certificado de Registro 

Cadastral desta Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, dentro do prazo de validade, 

sendo que tal disposição se encontra dentro dos parâmetros legais previstos no art. 32, §2º e 

3§ da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 

“§ 2o  O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o do art. 36 substitui 

os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 

disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, 

obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 

fato impeditivo da habilitação.  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

§ 3o  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.” 

Logo, ao se exigir que a documentação comprobatória de habilitação dos licitantes 

seja substituída pelo CRC, e estando previsto no edital da licitação, não vislumbramos 

nenhuma ilegalidade. 

Não se deve acatar também a argumentação de que a empresa recorrente foi por 

duas vezes na prefeitura municipal e não encontrou a responsável pelo setor, mesmo porque 

se isso tivesse ocorrido, este também não teria tido acesso ao Edital e seus anexos. Como 

também, este não teria obtido seu CRC se realmente tivesse solicitado ao setor de licitações, 

uma vez que também verificamos que a empresa teve sua Certidão Negativa de débitos 

Tributários junto a Fazenda Estadual cassada, o que impediria a emissão do CRC. 

 

DA AUSÊNCIA DE ART 

A empresa recorrente também deixou de apresentar as Anotações de 
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Responsabilidade Técnica-ART. do responsável técnico da empresa, previsto no item 10.3.1.2  

que assim dispõe: 

10.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis 

técnicos): a) Certidão de Registro e Quitação do Conselho Pertinente dos 

responsáveis técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto) da obra, dentro do prazo de 

validade; b) Certidão de Acervo Técnico Profissional - CAT que comprove a 

experiência anterior dos responsáveis técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto) em 

execução de obras com características semelhantes ao objeto desta licitação. c) 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que comprove o início e conclusão 

de obras com características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta 

licitação;  

 

E não há qualquer disposição no edital de que tal exigência pode ser comprovada 

por outro documento, como quer fazer crer a empresa recorrente, que fundamenta sua 

alegação em item que trata de documentação específica do objeto da licitação e não de 

documentação a ser apresentada pelas empresas. Não devendo prosperar tal afirmação. 

 

DA AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA JUNTO 

A SEFA 

Alega a empresa recorrente que a CPL reconheceu a inabilitação da mesma, mas 

concedeu o prazo de 05(cinco) dias para juntar aos autos da certidão de regularidade fiscal 

junto a fazenda estadual (e não fazenda nacional, como afirma a recorrente).  

Ocorre que tal concessão de prazo é faculdade da Lei Comp. nº 123/2006, com as 

alterações da Lei Comp.nº147/2007, sendo a única incorreção da ata foi fazer constar naquele 

momento a data final de apresentação do referido documento, uma vez que o processo ainda 

se encontra em andamento. 

 

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 

RECORRIDA 

Informa a empresa Recorrente sobre a outra empresa licitante, que fora 

considerada habilitada nos presentes autos, que entre a documentação acostada aos autos, 

apresentou 02(duas) Certidões de Acervo Técnico – CAT, de nºs 1115/COP/2009 e nº 
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1116/COP/2009, que fazem referência à empresa L.S.FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, em obras realizadas para a Prefeitura Municipal de Marituba, e ART emitido para a 

mesma obra realizada para a Prefeitura Municipal de Marituba; finaliza ainda que conforme o 

item 10.3.1.1 do Edital a empresa recorrida não teria cumprido as determinações editalícias, 

apresentado documentação de outra empresa que não a sua. 

Em suas contrarrazões, a empresa MEGACONST- CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA contrapõe as alegações da empresa recorrente e afirma que sua capacidade 

técnica foi comprovada conforme prevê o art. 48 da Resolução 1025, de 30 de outubro de 

2009 do Conselho Nacional de Engenharia. Informando ainda que a documentação que a 

empresa recorrente alega ter sido juntada nos presentes autos, na verdade faz parte de outro 

processo licitatório, de outro município, onde o responsável técnico da empresa Santos e 

Freire, senhor José Darcio Freire dos Santos também faz parte do corpo técnico do órgão 

realizador daquela licitação. 

Assiste razão a empresa recorrida MEGACONST CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS, uma vez que a comprovação da capacidade técnica da empresa será comprovada 

pelo conjunto dos acervos técnicos dos integrantes de seu quadro técnico, que no presente 

caso, trata-se do engenheiro AGOSTINHO CONSOLAÇÃO NUNES MIRANDA, 

entendimento este adotado pela Comissão Permanente de Licitação, não havendo nenhuma 

ilegalidade ou descumprimento das regras editalícias quanto a habilitação da referida licitante, 

como quer fazer crer a empresa recorrente. 

Outrossim, situação grave extraímos das presentes alegações da recorrente 

SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA, uma vez que apresentou argumentos 

inverídicos, utilizando-se de documentação que não faz parte dos presentes autos, posto que 

nunca juntadas pela empresa recorrida, conforme verifica-se pelas cópias juntadas, com o 

carimbo “confere com o original”, que não são em padrão do Município de Cachoeira do 

Piriá,  com a numeração totalmente em desconformidade com a documentação juntada pela 

MEGACONST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, bem como, através das rubricas apostas nos 

documentos, que não são pertencentes a nenhum dos presentes na sessão de abertura do 

presente processo licitatório, como também, informa em seu recurso, a participação de mais 

duas empresas, . PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e DALMASO 

CONSTRUÇÕES, que nunca sequer participaram de qualquer licitação no município de 

Cachoeira do Piriá. 
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Não vislumbramos qualquer “inidoneidade do documento”,  apresentado nos 

autos pela empresa MEGACONST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS como afirma a 

Recorrente, além de fundamentar sua alegação em documentação diferente do juntados aos 

autos. Assim neste ponto a má-fé da empresa recorrente é clara,  podendo se afirmar, 

inclusive, como temerário, parecendo que a referida empresa tentar tumultuar o certame por 

meio do abuso de direito.  

Vale ressaltar que a Recorrente parece demonstrar um estranho inconformismo 

em ter sido inabilitada por seu próprio descaso no colecionamento de sua documentação, seja 

por justificar sua ausência de regularidade fiscal, através de falácias quanto a emissão do CRC 

pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, seja por seu descaso em juntar os 

documentos solicitados para comprovação de capacidade técnica, para então, passar a segunda 

fase do procedimento, que é o julgamento das propostas.  

O andamento do procedimento licitatório, o qual foi suspenso pelo recurso da 

empresa inabilitada, tem se promovido acordo com os princípios constitucionais da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, CF). Em 

virtude disso, a Recorrente tenta, por todos os meios, ab absurdo, ludibriar e induzir a r. 

Comissão a uma análise de documentação sequer juntada pela Recorrida, tumultuando o 

procedimento licitatório, e deixando patente o fumus malus iuris, por meio de subterfúgios, 

falseamento da verdade, utilização de argumentos falaciosos, dolus malus, e com abuso do 

direito de recorrer, tudo com o intuito de reverter a decisão exarada por essa respeitável 

Comissão e tirar proveito pessoal disso, uma vez que somente se apresentaram duas empresas 

a concorrer no certame. Vale destacar o que preceitua e ao que parece, talvez seja por isso que 

a Recorrente demonstra tanto inconformismo, tentando, a qualquer custo e ab absurdo, 

reverter a decisão do certame. Portanto, se apresentam descabidas as alegações da Recorrente 

na tentativa de inabilitar a Recorrida, valendo-se, para isso, da estratégia desleal em apontar 

os documentos que embasam a sua versão dos fatos, que nem fazem parte do certame, 

utilizando-se ao que parece, de situação privilegiada que possue o responsável técnico do 

Município de Mãe do Rio, que ao que tudo indica, é o sócio proprietário da empresa 

Recorrente. 

Não podemos também deixar de lembrar, que o processo licitatório se encontra 

paralisado, adiando cada vez mais seu julgamento e adjudicação do vencedor, para que as 

obras objeto do certame sejam iniciadas, fato este tratado na Lei nº 8.666/93, como crime, 



  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
CNPJ. 01.612.360/0001-07 

7 
 

conforme o art. 93: abaixo transcrito: 

“Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 

 

Diante disso, opinanos que o pedido de revisão da inabilitação da empresa Santos 

Freire e sobre o pedido de inabilitação da Recorrida Megaconst Construções e Serviços seja 

julgado totalmente improcedente. 

Bem como, sugerimos ainda, seja o fato da empresa SANTOS E FREIRE LTDA 

abusar de seu direito recursal, com argumentos falaciosos e documentos estranhos aos autos, 

para simplesmente tumultuar o procedimento licitatório, registrado em Boletim de Ocorrência 

Policial, para encaminhamento ao Ministério Público do Estado, para as apurações devidas. 

       É o nosso parecer. SMJ. 

  Cachoeira do  Piriá,  03  de março de 2016. 

 
 
 
    Irlene Pinheiro Corrêa 
       OAB/PA nº6937 
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