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Processo administrativo nº 0009/2021-TP 
Tomada de Preços nº 2/2021-0009-TP 
 

                             JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de recursos interpostos, tempestivamente, pela empresa, INOVARE EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.239.662/0001-26, neste ato 

representada por seu sócio proprietário, Sr. José Diego Sodré Ribeiro, inscrito no CPF nº 821.885.212-34, Ora 
recorrente, contra a decisão da Sra. Presidente da CPL, que julgou a HABILITAÇÃO da RECORRENTE, 
“INAPTA” e declarou a empresa, AMPLA CONSTRUTORA E IMCORPORADORA EIRLI, inscrita 

sob o CNPJ: 28.333.517/0001-11, “APTA” na fase de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 2/2021-0009-TP, 

cujo objeto é; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 

OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 

EM CONFOMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 25/2021-SETRAN, PROJETO BÁSICO, PLANILHA 

ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. 
 

1. DAS RAZOES RECURSAIS 

Destaca-se, ab initio, a tempestividade do presente recurso, em razões das intenções recursais terem sido 

registradas, nesta Administração no dia 08 de Novembro de 2021, pela recorrente, INOVARE 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, devidamente protocolado no e-email desta CPL - 
licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.  

2. RESUMO DOS FATOS 

1- A prefeitura municipal de Ipixuna Pará tornou pública a Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

na forma presencial, devidamente públicada no Diario Oficial da União, Jornal da Amazônia e Diario Oficial 

dos Municipios, periodo pelo qual ficou disponivel por 15 (Quinze) dias no Portal da Transparencia, cujo 

endereço eletrônico é, www.prefeituradeipixuna.pa.gov.br, com critério de julgamento menor preço global, em 

conformidade com Art. 45, §1º, I, da Lei. 8.666/93 e Instrumento Convocatório, visando CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ EM CONFOMIDADE COM O CONVÊNIO 

Nº 25/2021-SETRAN, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-

FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, com abertura designada para ser realizada no dia 25 de Outubro de 2021, 

às 08h:30min. 

2-Aberto a sessão pública, analisado os docuementos referente ao CREDENCIAMENTO, estando todos 

devidamente credenciados, passou-se a analise dos documentos apresentados, após analizado e rubricados por 

todos, a Comissão de Licitação, suspendeu a referida sessão, para melhor analise dos documentos apresentados, 

em especial, no que refere-se ao item 28.1, do Instrumento Convocatório. Após a referida analise, a comissão de 

licitação emitiu PARECER TÉCNICO, descrevendo todos os fatos constatados na referida analise, em seguida 

informou a todos os interessados, bem como protocolou a ATA DA SESSÃO E PARECER TÉCNICO no 

portal da transparencia, cujo endereço eletrônico é, https://ipixunadopara.pa.gov.br/portal-da-transparencia/.  

3 – DA PEÇA RECURSAL 

INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 20.239.662/0001-26, situada 

na Rua Comandante Francisco de Assis, nº 1381, Nova Olinda, CEP: 68.742-430, na Cidade de Castanhal/PA, neste ato 

representado por seu sócio proprietário, Sr. José Diego Sodré Ribeiro, inscrito no CPF nº 821.885.212-34, que a esta 

subscreve, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV e LV, “a”, e 37, 

ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com as determinações contidas na Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, mais precisamente o artigo 109, inciso I, alínea “a)” e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, 

vem, perante V. Exa., interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por 

https://ipixunadopara.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
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essa Comissão Permanente de Licitação que declarou a Recorrente INABILITADA no presente certame, tudo conforme 

adiante segue, rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente superior, caso V. Exa. 

Não se convença das razões abaixo formuladas e, spont propria, não proceda com a reforma da decisão ora atacada, 

decidindo, por consequência, pela INABILITAÇÃO da empresa recorrida. 

4-PROLEGÔMENOS. 

Antes de mais nada, impende salientar que, em se tratando de licitação de tomada de preços, do tipo menor 

preço/empreitada por preço global, houve por bem a empresa Inovare Empreendimentos e Serviços – Ltda cotar, 

efetivamente, o preço mais vantajoso possível que a permita executar o contrato licitado com eficiência, 

segurança e exequibilidade, de modo a apresentar à Prefeitura Municipal de Ipixuna, sem prejuízo da 

rentabilidade que a própria proponente venha a obter, a proposta mais vantajosa para a administração pública, 

dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pela Lei e pelo Edital. 

Ao contrário do que costuma acontecer em um sem número de licitações, nas quais certas licitantes recorrem a 

custos fictícios e desnecessários para chegar a um sobrepreço absurdo que lhe aumente os lucros, a Recorrente 

tem pautado sua conduta pela austeridade e parcimônia que devem nortear as relações entre governos e 

particulares nas suas transações comerciais. Foi o que sucedeu na situação presente. 

A Recorrente, como sabido, é obediente à Lei e cumpridora de seus deveres quanto ao recolhimento dos 

encargos que está sujeita. Mas, no entanto, repita-se, trabalha em regime de austeridade e parcimônia 

administrativa, o que lhe permite orçar-se dentro de custos reduzidos, tornando-a competitiva no mercado. Cada 

empresa sabe os custos que tem. Graças ao rigor, à organização e à austeridade que imprime à sua administração, 

a Recorrente consegue operar a custos relativamente mais baixos, e isto se coaduna perfeitamente com seus 

custos. 

Ao elaborar a proposta, a INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA o fez no mais estrito 

cumprimento aos princípios gerais do Direito, atendendo os preceitos que regem as licitações públicas, 

mormente no que tange a modalidade Concorrência Pública, além de garantir a observância dos princípios da 

igualdade, da moralidade, da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da busca da proposta 

mais vantajosa para a Administração, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/93, que reza: 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração 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 lhe são correlatos. 

Soberbamente, sobre a questão, o Professor Marçal Justen Filho em sua obra Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativo, 5.ª ed., 1998, págs. 55-59 e 60, nos ensina: 

A vantagem se caracteriza em face da adequação e satisfação ao 

interesse público por via da execução do contrato. A maior vantagem 

possível configura-se pela conjugação de dois aspectos 

complementares. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser 

executada por parte da Administração: o outro se vincula à prestação ao 

cargo do particular. A maior vantagem se apresenta quando a 

Administração assumir o dever se realizar a prestação menos onerosa e 

o particular se obriga a realizar a melhor e mais completa prestação. 

Configura-se, portanto, uma relação de custo-benefício. A maior 

vantagem corresponde à situação do menor custo e maior benefício 

para a Administração. 
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(...) 

A economicidade exige que a Administração, desembolse o mínimo e 

obtenha o máximo e o melhor. Num país em grave crise fiscal, com 

insuficiência de receitas levando a proposta de reformas fiscal e 

tributária, ditas urgentes e inadiáveis, com enormes carências sócio-

econômicas, materializadas em profundas desigualdades sociais e 

regionais que restam desatendidas por necessidade de contenção de 

despesas – é, política, social e eticamente, insuportável e inadmissível 

que a Administração Pública eventualmente gaste mais ante o que 

recebe (em produtos, serviços ou obras), ou receba de menor pelo que 

paga. 

                                                                                  (...) 

Consoante esse primado, a CPL não pode furtar-se ao cumprimento 

estrito desses dispositivos, sob pena de incorrer em crime de 

responsabilidade pelos sérios prejuízos que podem ser causados ao 

erário público. 

A recorrente participa do certame licitatório Tomada de Preços nº 2/2021-0009 – Processo Administrativo nº 

0009/2021, tendo sido indevidamente INABILITADA para participar do certame, sob a alegação de suposta 

violação ao item 28.1 do Instrumento Convocatório, pois suas LOs não contemplam o objeto licitado e, a que 

contempla, não possui assinatura autenticada. 

Ambas as argumentações são insubsistentes, conforme será demonstrado no decorrer desta peça. A primeira por 

se tratar de exigência indevida, que sequer encontra-se prevista na legislação federal ou estadual sobre o tema. A 

segunda por se tratar de excesso de formalismo, que não mais se coaduna com o entendimento das mais 

modernas doutrina e jurisprudência, que tratam do tema das licitações públicas. 

  5 – DA VIOLAÇÃO AO ITEM 28.1 DO EDITAL. 
V.1. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MENÇÃO À PALAVRA “PIÇARRA” NAS LOS APRESENTADAS. 

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM CONTRATO. EXIGÊNCIAS 

INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL SOBRE O 

TEMA. EXCESSO DE FORMALISMO. 

  Vejamos o que dispõe o item 28.1 do Edital: 

Licença de Operação (LO) para extração de areia, seixo e piçarra de, fora 

de corpos hídricos com beneficiamento associados, em vigor, emitida pelo 

órgão ambiental competente. Se o local de extração não for de 

propriedade da licitante deverá ser apresentado um contrato específico 

entre o proprietário do local e a licitante devidamente reconhecido em 

cartório, onde a mesma afirme que atenderá ao objeto contratual de 

fornecimento, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação 

(LO), em vigor e emitida pelo órgão competente, em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº 237/97, Lei Estadual nº 5.887/95 e Lei 

Municipal do respectivo município de origem do local da referida 

extração. 

  Por sua vez, o Parecer Técnico da Comissão de Licitação, assim dispõe em sua parte final: 

Diante de todo o exposto, esta comissão de licitação, no uso de suas 

atribuições legais, entende que a empresa INOVARE 

EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

não atendeu ao item 28.1 do Instrumento Convocatório, ou seja, 

apresentou LOs, incompatível e/ou que não contemplam o item principal 
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para execução do objeto licitado que a PIÇARRA, além de apresentar 

contrato com assinatura duvidosa e sem reconhecimento em cartório. 

Logo entendemos que a mesma não estar apta para passar para a próxima 

fase do presente certame. 

Em outras palavras, entendeu esta D. CPL, que as LOs apresentadas pela Licitante não cumpriam o item 28.1 do 

Edital, pois: a) não possuem expressamente em seu conteúdo a palavra “PIÇARRA”; e b) o contrato de 

fornecimento de “PIÇARRA” não tem suas assinaturas reconhecidas em cartório. 

 

Em primeiro lugar, sobre o fato de a Licença de Operação nº 088/2021 não contemplar “o item PIÇARRA”, 

destaca-se que se trata de exigência totalmente indevida, pois não existe, em toda a legislação ambiental 

pertinente sobre o tema (especialmente naquela citada no texto do próprio edital), licenciamento ambiental 

específico para a substância “PIÇARRA”, mas sim para SAIBRO (conforme consta na LO apresentada). 

Em outras palavras, o Edital – e, por consequência, o Parecer Técnico – exigem da Licitante uma LO com um 

termo específico, ou seja, um licenciamento ambiental que sequer existe previsto na legislação Federal, Estadual 

e/ou Municipal de que trata sobre o tema. 

Foram verificadas as seguintes legislações pertinentes ao tema: Lei Federal nº 6.938/81 Lei Federal nº 

6.567/1978 Resolução CONAMA nº 237/97, Resolução COEMA nº 162/2021 (e seus três anexos, com listagem 

detalhadas de atividades e materiais de impacto ambiental), Lei Estadual nº 5.887/95 Leis Municipais 

Complementares nº 002/2008 e 005/2008. Em nenhum, dos inúmeros diplomas legais citados, há qualquer 

previsão (ou mesmo possibilidade) de obtenção de LOs específicas para a substância “PIÇARRA”. 

Trata-se, portanto, de exigência totalmente injustificada que, na prática, produz efeitos negativos para a própria 

Administração Pública, pois limita a competitividade do certame e reduz o número de participantes do certame, 

não apenas reduzindo o número de propostas apresentadas, em detrimento à Supremacia do Interesse Público, 

como, também, facilita um favorecimento indevido de licitantes. 

A previsão do item 28.1, portanto, entendida da forma como o fez a CPL viola também o princípio da Legalidade, 

o art. 37, da CRFB de 1988, além das previsões contidas nos arts. 27 a 33 da Lei Federal nº 8.666/93, por 

constituir exigência que não se encontra prevista nas permissões taxativas contidas na Lei de Licitações sobre 

quais documentos podem ser exigidos pela Administração Pública para participação em licitações. 

Nesse sentido, em primeiro lugar, deve ser afastada a conclusão dessa D. CPL sobre a inabilitação da Recorrente, 

posto que a previsão do item 28.1, se incluir o item “PIÇARRA” como imprescindível às LOs apresentadas, irá 

frustrar o caráter competitivo da licitação, além de violar o princípio da legalidade, por obrigar a obtenção de um 

licenciamento ambiental que sequer encontra-se previsto na legislação pertinente sobre o tema. 

Diga-se ainda, que por mais que se supere a argumentação apresentada acima, o que se admite apenas a título de 

mera eventualidade, também deve ser afastada a argumentação de que o Contrato que acompanha a LO não está 

devidamente reconhecido em cartório. 

Ora, em primeiro lugar, os contratos firmados entre particulares não exigem assinatura reconhecida em cartório 

para que sua atividade e seu objeto sejam corretamente desenvolvidos entre as partes. Em segundo lugar, o que 

o Edital claramente dispõe é que “(...) deverá ser apresentado um contrato específico entre o proprietário 

do local e a licitante devidamente reconhecido em cartório, onde a mesma afirme que atenderá ao objeto 

contratual de fornecimento (...)” (grifo nosso), ou seja, o que deve ser reconhecido em cartório é “O 

CONTRATO”, não A ASSINATURA das partes! E se essa for a exigência contida no Edital, então também a 

outra Licitante deverá ser excluída/inabilitada do presente certame. 

Por óbvio essa não é a melhor opção para a Administração Pública, o que, além de custos, representaria excesso 
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de formalismo. Nesse sentido, caberia sim a mera produção de diligência, requerendo às partes que apresentem 

os originais do contrato, que poderiam ser verificados pela própria CPL e atestadas sua compatibilidade com o 

original. No mais, caso a dúvida seja sobre a autenticidade das assinaturas, também basta a baixa em diligência 

para sua verificação, não fazendo sentido uma presunção in pejus de documentos apresentados e declarados 

como legítimos pelas licitantes no certame, resultando inclusive na gravíssima consequência de sua inabilitação. 

Nesse sentido, destaque-se a previsão contida no art. 3º, incisos I, da Lei nº 13.726/2018, a qual racionaliza atos 

e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

institui o Selo de Desburocratização e Simplificação, in verbis: 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada 

a exigência de: 

I-reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 

confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 

identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; 

Quanto à exigência de atestados de capacidade técnica com reconhecimento de firma em documentos 

necessários à habilitação, esse tema é tratado no art. 32 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 8.883/94, 

que diz que documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. Entretanto a jurisprudência do TCU é no sentido de que a exigência de documentação com firma 

reconhecida em cartório restringe a competitividade das licitações e somente é justificável em caso de dúvida da 

autenticidade da assinatura e desde que haja previsão no edital (Acórdão 604/2015-Plenário). 

Assim, a jurisprudência desta Corte de Contas considera restritiva à competitividade das licitações cláusula que 

exija a apresentação de documentação com firma reconhecida em cartório, conforme Acórdão 291/2014 – 

Plenário. 

Desse modo, ante todo o exposto, requer-se:  

a) seja reformada a conclusão dessa D. CPL, com a declaração de HABILITAÇÃO da Recorrente, posto que a 

previsão do item 28.1, se incluir o item “PIÇARRA” como imprescindível às LOs apresentadas, irá frustrar o 

caráter competitivo da licitação, além de violar o princípio da legalidade, por obrigar a obtenção de um 

licenciamento ambiental que sequer encontra-se previsto na legislação pertinente sobre o tema; 

 

b).Seja afastada a exigência de reconhecimento em cartório dos documentos, por se tratar de exigência ilegal e 

que restringe a competitividade no certame.  

 

c) subsidiariamente, que seja adequadamente interpretada a previsão do item 28.1 do Edital, que trata da 

apresentação de “(...) um contrato específico entre o proprietário do local e a licitante devidamente 

reconhecido em cartório”, para dispor sobre o reconhecimento total do contrato e não somente das assinaturas e, 

sendo assim, seja o certame baixado em diligência para que as licitantes apresentem as vias originais e estas 

sejam devidamente atestadas pela própria CPL, em homenagem aos princípios da celeridade e economicidade. 

  6 – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a receber o presente recurso e seus anexos para, conhecendo 

de suas razões, proceder a reconsideração da sua decisão dando-lhe provimento para proceder a parcial reforma 

da decisão ora recorrida, declarando a HABILITAÇÃO da Recorrente Inovare Empreendimentos e 
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Serviços Ltda, no presente processo licitatório, como medida da mais transparente justiça. 

 
 
 

Outrossim, requer, não sendo este o Vosso entendimento, que faça subir o presente recurso para   consideraçãosuperior em 

conformidade com o § 4º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, observando-se ainda o disposto nos parágrafos 2º, com 

especial atenção à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e ao 3º do mesmo artigo, intimando as 

demais licitantes para, querendo, impugnarem o presente recurso administrativo. 

 

5- DAS CONTRARRAZOES RECURSAIS 
AMPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CNPJ nº 28.333.517/0001-11,  sediada  na  

Rod.  BR  010,  nº  10, Centro, CEP:  68.637-000, Ipixuna do Pará / PA, através de sua Diretora/Proprietária, 

SRA. NECILENE CAVALCANTE RODRIGUES,  portadora   do   RG   nº   2933749   SSP/PA   e 

CPF:584.098.822-72, e seu Procurador/Responsável legal, o SR. VINICIUS DE OLIVEIRA PESSANHA, 

portador do RG nº. 7650228 PC/PA e CPF nº. 037.898.492-60, dirigem-se, respeitosamente, à presença de Sua 

Excelência, Presidente da Comissão de Licitação, SRA. CAROLINE DINIZ DA SILVA, objetivando impetrar 

contrarrazões recursais derivadas de recursos administrativo. Tais contrarrazões, encontram - se fundamentadas a 

partir do que será arrolado a seguir: 

 

OBJETO DO PROCESSO: 

O Objeto do Processo Administrativo nº 0009/2021, Tomada de Preço nº 2/2021-0009 - TP, é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHERIA, 

OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO 

PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 025/2021 – SETRAN, PROJETO BÁSICO, 

PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO E MEMORIAL 

DESCRITIVO. 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

No que se refere a tempestividade das Contrarrazões apresentadas, vale dizer que as mesmas, encontram - se em 

conformidade com o prazo legal, uma vez que, o art. 109, §3º da Lei 8.666/93, diz “Art. 109. Dos atos da 

Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: [...]§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos 

demais licitantes, que  poderão  impugná-lo  no  prazo  de  5  (cinco) dias úteis. ”. 

 

Sendo assim, tendo em vista que a empresa Inovare Empreendimentos e Serviços, inscrita no CNPJ nº 

20.239.662/0001-26, impetrou o seu Recurso Administrativo no dia 08 de novembro de 2021, a empresa Ampla 

Construtora & Incorporadora Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 28.333.517/0001-11, tem até o dia 15 de 

novembro de 2021, para apresentar as suas contrarrazões recursais. Com isso, ressalta-se, novamente, que a 

tempestividade foi atendida de forma concisa. 

 
  II-DOS FATOS 

A empresa Inovare Empreendimentos e Serviços Ltda, apresentou Recurso Administrativo referente ao Processo 

Administrativo nº 0009/2021, Tomada de Preços nº 2/2021-0009, cujas argumentações invocadas, para tentar 

justifica a inconsistência e o não cumprimento do instrumento convocatório, são: I – Ausência de expressa 

menção à palavra “piçarra” nas Licenças de Operações apresentadas;  II – Exigências Indevidas; III – Ausência 

de previsão na legislação estadual e federal sobre o tema; IV – Ausência de reconhecimento de assinatura em 

contrato; e V - Excesso de formalismo. 

Vale dizer ainda, que a recorrente, não apresentou nenhum argumento contrariando o que foi apresentado pela 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11294539/par%C3%A1grafo-4-artigo-109-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11295014/artigo-109-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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empresa Ampla Construtora & Incorporadora Eireli – EPP, e sim, somente, debateu pontos colocados no Parecer 

Técnico disponibilizado pela Comissão de Licitação, que, por sinal, não geram obrigações recursais, uma vez 

que, não tem força de decisão e sim de Parecer Técnico. 

 

Mesmo assim, iremos destrinchar alguns pontos importantes, já que, nos foi oportunizado o direito de 

Contrarrazões recursais, como mencionado acima, a partir do art. 109, §3º da Lei 8.666/93 e pelo fato de sermos 

tratados como recorrida. 

   

  Sendo assim, passaremos a destacar cada um dos pontos, no tópico a seguir, que trata “DOS DIREITOS”. 

 
  III– DOS DIREITOS 

1. Ausência De Expressa Menção À Palavra “Piçarra” Nas Licenças De Operação Apresentadas. 

Esse é um ponto colocado à baila, que infelizmente, avista-se a partir da requerente certo resquício de desejo 

em tumultuar ou atrasar o Processo Administrativo ora debatido, haja vista, que é claro e evidente que a 

tipologia “Piçarra” é um termo informal, ou seja, o seu uso e emprego se desenvolvem, a partir da linguagem 

cotidiana. 

Falado isso, não precisamos invocar nenhum outro argumento, pois, as considerações acima, são, extremamente, 

auto explicativas. 

Sanado esse primeiro ponto, passa-se ao segundo. 

  2-Exigências Indevidas e Ausência de Previsão na Legislação Estadual e Federal sobre o Tema. 
A recorrente argumenta que as LOS (Licenças de Operações), foram exigidas de forma indevidas, pois, a 

Legislação Federal Estadual e/ou Municipal de que trata sobre o tema, não apresentam a tipologia especifica 

“Piçarra”, que é um termo informal, diga-se de passagem, como relatado anteriormente, ou seja, o seu uso e 

emprego se desenvolvem, a partir da linguagem cotidiana. 

 

Com isso, observa-se que, existe, sim, uma tipologia especifica para “Piçarra” nas Leis sobre o tema, porém, 

dentro das Leis se usa a linguagem formal ou culta e no instrumento convocatório, para facilitar o entendimento e 

facilitar a compreensão da exigência, assim acreditamos, o pregoeiro utilizou o termo de forma Coloquial, ou 

seja, informal. 

Superado esse ponto, argumentou, também, a recorrente que a exigência de LOS (Licenças de Operações), não 

estão no rol taxativo do art. 27 ao art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

 

Para esse argumento, é possível dizer, que realmente não consta esse tipo  de exigência de forma expressa direta 

em parágrafos ou incisos, mas de forma indireta, essa exigência encontra força e respaldo no art.28, na segunda 

parte do inciso V, que diz: “[...] ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. ” E no art. 30, inciso IV, que diz “ [...] IV - prova de atendimento 

de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. ”. (ART. 27, INCISO V; ART. 30, INCISO IV, DA 

LEI Nº 8.666/93). 

As formas indiretas são chamadas por Marçal Justen Filho, de condições de participação em sentido estrito e 

“Algumas dessas condições de participação em sentido estrito têm natureza formal. ” (FILHO, 2015, pág. 1) 

O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de não estarem expressamente e diretamente no rol da Lei 

8.666/93, podem ser exigidos, pois, são derivados de uma disposição expressa indireta, ou seja, que precisam de 

especificações para serem exigidas no instrumento convocatório. 

 

As LOS (Licenças de Operações), neste caso, exigidas no instrumento convocatório que deu origem ao Processo 

Administrativo nº 0009/2021, Tomada de Preços nº 2/2021-0009 - TP, são exemplos de condições de 
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participação em sentido estrito. E, apesar dos Acórdãos direcionarem que as LOS (Licenças de Operações) não 

podem ser exigidas como critério de habilitação, os mesmos Acórdãos, trazem as exceções, dizendo que, nos 

casos, em que, as exigências das LOS (Licenças de Operações) envolvam atividades que trazem danos ou 

degradações ambientais, pode-se exigir no instrumento convocatório, como critério de habilitação, sem risco de 

restringir-se o caráter competitivo do certame, LOS (Licenças de Operações). 

Vale dizer, que o objeto licitado, demostrado acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHERIA, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 
DE IPIXUNA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 025/2021–SETRAN, PROJETO 
BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO–FINANCEIRO E MEMORIAL 
DESCRITIVO, envolve atividade que traz danos ou degradações ambientais. 
LOS (Licenças de Operações), que envolvam atividades que causam danos ou degradações ambientais, portanto, 

para que fique claro e evidente mais uma vez, são exemplos de condições de participação em sentido estrito, 

portanto, podem ser exigidas. 

 

Sendo assim, 

Sobre esta última questão, cumpre notar que há precedente desta Corte 

tratando do tema. Trata-se do Acórdão 247/2009-Plenário, cujo voto 

condutor, da lavra do eminente Ministro-Substituto Augusto Sherman 

Cavalcanti, contém a seguinte passagem alusiva ao assunto: 

 “3. No mérito, acompanho integralmente o posicionamento da Unidade 

técnica. A Lei de Licitações exige, em seu art. 30, inciso IV, prova do 

atendimento de requisitos previstos em lei especial, encontrando o 

licenciamento da empresa Interessada junto ao Órgão ambiental, para fins 

de funcionamento e exercício das atividades requeridas no edital, 

fundamento também no disposto no art. 28, inciso V, segunda parte, da 

referida lei. Há, portanto, necessidade de se incluir no edital, em razão dos 

serviços que serão prestados, exigência que reflita a adequada observação 

da legislação específica (ambiental), cuja comprovação deverá ser 

apresentada pelas licitantes para habilitação. (...) 

10. (...) Vê-se, portanto, que requisitos previstos em lei especial, para fins 

de habilitação e qualificação técnica, deverão ser verificados no momento 

da habilitação. A lei não previu outro momento para se exigir o 

cumprimento de leis específicas (como as ambientais), nem para aquelas 

que impõem o cumprimento de certas condições para o funcionamento da 

licitante. “(ACÓRDÃO Nº 870/2010, apud ACORDÃO Nº 247/ 2009) 

 

Acreditando que esse ponto já foi sanado, passa-se ao terceiro ponto. 
3-Ausência de Reconhecimento de Assinatura em Contrato e Excesso de Formalismo. 
Quanto a ausência de reconhecimento de assinatura em contrato e excesso de formalismo, argumenta a 

requerente, que a “exigência de documentação com firma reconhecida em cartório restringe a competitividade 

das licitações e somente é justificável em caso de dúvida da autenticidade da assinatura e desde que haja previsão 

no edital (Acórdão 604/2015 - Plenário) ”. 

O chamamento ao Acórdão 604/2015, é valido, mas não quer dizer que a Comissão de Licitação deve segui-lo, 

haja vista, que esse Acordão partiu de uma representação e não de uma consultoria. O que queremos dizer? 

Queremos dizer que esse acordão não possui força normativa, com efeito, Erga Omnes, ou seja, não vale para 

todos, e sim, somente, inter partes, ou seja, só vale para as partes de que trata o Acórdão. Essa questão, referente 

ao caráter normativo dos Acórdãos, é trabalhada de forma especifica no art. 1º, inciso XVII, §2º da LOTCU (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei nº 8.443/92). 
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Além disso, argumenta, ainda, a recorrente que a Lei nº 13.726/2018, que fala sobre a desburocratização e 

simplificação dos procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, diz em seu art. 3º, incisos I, que, 

 

 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 

dispensada a exigência de: 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 

confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 

identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; (ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 13.726/2018) 

A partir desta linha de análise, é possível dizer, que a própria requerente deu razão ao que é proposto no 

instrumento convocatório, já que, de acordo com o  inciso I, do art. 3º da Lei nº 13.726/2018, diz “[...] devendo o 

agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, 

ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento;”, ou seja, se a assinatura não for registrada em cartório, isso não prejudica a relação jurídica entre as 

partes do contrato, mas a relação jurídica entre a Administração pública e os terceiros (Cidadãos), se o rito de 

comprovação de autoria da assinatura não for comprovado como pede a Lei nº 13.726/2018 especificamente no 

art. 3º, inciso I , sobejará viciada, e poderá trazer danos ao erário, prejudicando a manutenção do interesse 

público. 

 

Para finalizamos, voltando, rapidamente, à parte, em que, a requerente citou  o Acórdão 604/2015, vale dizer que, 

ainda, que o efeito normativo do Acórdão fosse Erga Omnes, ou seja, para todos, “Adotar interpretação 

divergente daquela reputada como mais correta não autoriza a punição do servidor público. ”. (FILHO, 2015, 

pág. 4) 

 

E,  

Se a divergência interpretativa for considerada um ilícito administrativo, 

então qual a solução aplicável a todos aqueles que, no âmbito do próprio 

TCU, optaram pela tese que acabou sendo rejeitada? Caberia impor a eles 

uma multa, por terem defendido uma orientação que foi reputada com 

incorreta, no final do processo? É claro que não. Está na hora de cessar 

essa sanha punitiva e antidemocrática, que identifica divergência com 

antijuridicidade. (FILHO, 2015, pág. 4) 

Mais uma vez, grandes lições são retiradas das obras e trabalhos do grande mestre Marçal Justen Filho. 

Dito tudo isso, passa-se aos pedidos. 

IV– DOS PEDIDOS 

Diante de tudo o que foi colocado, pode-se: 

I - Que a Comissão de Licitação, considere os pontos refutados nessas contrarrazões, considerando, 

também, as reflexões acerca do que realmente diz o ordenamento jurídico. 

II - Que a comissão, decida em conformidade com o ordenamento. 

III E que a empresa Inovare Empreendimentos e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 20.239.662/0001-26, 
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seja INABILITADA, uma vez que, deixou de seguir o que pede, não só, no instrumento convocatório, como 

também, o que pede todas as normas jurídicas que envolvem o Processo Administrativo nº 0009/2021 - TP, 

Tomada de Preços nº 2/2021-0009 - TP e o seu objeto. 
  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JUSTEN FILHO, Marçal. O TCU e as condições de participação em licitação. Informativo Justen, Pereira, 

Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 105, dezembro de 2015, disponível em http://www.justen.com.br/informativo, 

acesso em 11/11/2021. 

 

 

5). DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
Consoante, ultimada a fase de razões e contrarrazões recursais, a Sra. Presidente, jutamente com a 

Comissão de Licitação (CPL), e assessoria juridica, tem  a  oportunidade de fazer um julgamento prévio de 

admissibilidade e, nesta mesma ocasião,  poderá exercer o juízo de retratação, modificando, se for o 

caso, seu julgamento. 

 

As razões de recurso foram interpostas nos prazos fixados, sendo, pois, tempestivas, preenchendo os 

requisitos extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade. 

Vê-se, pois, que o presente recurso atende aos requisitos formais de sua admissibilidade, estando, portanto, apto 

para conhecimento e julgamento. 

 6)- DA ANÁLISE DO MÉRITO 
a) -Inicialmente, antes de adentrarmos ao mérito, se faz necessário ressaltar que toda e qualquer licitação 

destina-se precipuamente a busca da proposta mais vantajosa e a isonomia entre seus participantes, devidamente 

esculpida nos termos do artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 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. ”  
b)-É certo que a administração não pode descumprir as normas e condições impostas aos licitantes por 
intermédio do instrumento editalício, ao qual, sem sombras de dúvidas, encontra-se estritamente vinculado. E é 
claro que ao presidente da comissão de licitação, só resta um único caminho: cumpri-lo. 
 

Afirma a RECORRENTE que exigir da Licitante uma LO com um termo específico, ou seja, um 

licenciamento ambiental que sequer existe previsto na legislação Federal, Estadual e/ou Municipal de que 

trata sobre o tema. 

1-No que se refere esta afirmativa da recorrente sobre o tema, da  não apresentação da tipologia especifica 

“Piçarra”, nas leis Federais, Estaduais e Municipais, afirmamos que o termo usodo no edital foi um termo 

informal, ou seja, o seu uso e emprego se desenvolvem, a partir da linguagem cotidiana. 

 

2- Com isso, observa-se que, existe, sim, uma tipologia especifica para “Piçarra” nas Leis sobre o tema, porém, 

dentro das Leis se usa a linguagem formal ou culta e no instrumento convocatório, para facilitar o entendimento e 

facilitar a compreensão da exigência, assim afirmamos, que presidente utilizou o termo de forma Coloquial, ou 

seja, informal objetivando faciliatar o intendimento, tal exigencia encotra-se devidamente amparada na Lei 

http://www.justen.com.br/informativo
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Estadual nº 5.887/95, Resolução Estadual nº 162/2021 e Resolção CONAMA nº 237/97. 

 

Vejamos o que prevé a Lei estadual nº 5.887/95. 

Art. 11 – Os resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de 

agregação da matéria, provenientes de fontes poluidoras, somente poderão ser 

lançados ou liberados, direta ou indiretamente, nos recursos ambientais 

situados no território do Estado, desde que obedecidas as normas e padrões 

estabelecidos nesta Lei e em legislação complementar. 

 

 

§ 1° – Considera-se fonte de poluição, qualquer atividade, sistema, 

processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou 

não, que induza, produza ou possa produzir poluição. 

§ 4° – Considera-se poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 

de atividades que direta ou indiretamente: 

IV – afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

 

Art. 118 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância 

a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual. 

I – Construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do 

território do Estado, estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, 

comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, 

sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em 

desacordo; 

Logo esta Comissão de Licitação, afirma que em sua analise, verificou que as LOs, apresentadas pela 

requerente, não comtenpla o item necesseceria para o atendimento do item 28.1 do Instrumento Convocatório, 

seja na sua forma escrita FORMAL, INFORMAL E/OU COLOQUIAL. 

 

A requerente afirmou ainda  que a exigência de LOS (Licenças de Operações), não estão no rol taxativo do art. 

27 ao art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

 

1- Esta Comissão de Licitação afirma que, é possível dizer, que realmente não consta esse tipo  de exigência de 

forma expressa direta em parágrafos ou incisos, mas de forma indireta, essa exigência encontra força e respaldo 

no art.28, na segunda parte do inciso V, da Lei. Federal 8.666/93, que diz: “[...] ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. ” E no art. 30, 

inciso IV, que diz “ [...] IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

”. (ART. 28, INCISO V; ART. 30, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93). 

 

2 - As formas indiretas são chamadas por Marçal Justen Filho, de condições de participação em sentido estrito e 

“Algumas dessas condições de participação em sentido estrito têm natureza formal. ” (FILHO, 2015, pág. 1). 
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3 - O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de não estarem expressamente e diretamente no rol da Lei 

8.666/93, podem ser exigidos, pois, são derivados de uma disposição expressa indireta, ou seja, que precisam de 

especificações para serem exigidas no instrumento convocatório. 

 

4- As LOS (Licenças de Operações), neste caso, exigidas no instrumento convocatório que deu origem ao 

Processo Administrativo nº 0009/2021, Tomada de Preços nº 2/2021-0009 - TP, são exemplos de condições de 

participação em sentido estrito. E, apesar dos Acórdãos direcionarem que as LOS (Licenças de Operações) não 

podem ser exigidas como critério de habilitação, os mesmos Acórdãos, trazem as exceções, dizendo que, nos 

casos, em que, as exigências das LOS (Licenças de Operações) envolvam atividades que trazem danos ou 

degradações ambientais, pode-se exigir no instrumento convocatório, como critério de habilitação, sem risco de 

restringir-se o caráter competitivo do certame, LOS (Licenças de Operações). 

Vale dizer, que o objeto licitado, demostrado acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHERIA, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 
DE IPIXUNA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 025/2021–SETRAN, PROJETO 
BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO–FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, 
envolve atividade que traz danos ou degradações ambientais, somos sabedores que a recuperação de vicinais, 

requer uma grande estração de piçarra/e ou Rocha Semidecomposta. No entanto, muitos locais acabam sofrendo 

com a extração da piçarra, pois o processo quando feito reiteradas vezes, pode acabar causando erosão no 

solo e prejudicando a vegetação ao redor. Por isso é importante sempre verificar se a origem da piçarra 

adquirida é legal e comercializada dentro das normas de extração de materiais dos solos. 

 

Logo, LOS (Licenças de Operações), que envolvam atividades que causam danos ou degradações 

ambientais, para que fique claro e evidente mais uma vez, são exemplos de condições de participação em 

sentido estrito, portanto, podem ser exigidas se não vejamos; 

Sobre esta última questão, cumpre notar que há precedente desta 

Corte tratando do tema. Trata-se do Acórdão 247/2009-Plenário, cujo 

voto condutor, da lavra do eminente Ministro-Substituto Augusto 

Sherman Cavalcanti, contém a seguinte passagem alusiva ao assunto: 

 “3. No mérito, acompanho integralmente o posicionamento da 

Unidade técnica. A Lei de Licitações exige, em seu art. 30, inciso IV, 

prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

encontrando o licenciamento da empresa Interessada junto ao Órgão 

ambiental, para fins de funcionamento e exercício das atividades 

requeridas no edital, fundamento também no disposto no art. 28, 

inciso V, segunda parte, da referida lei. Há, portanto, necessidade de 

se incluir no edital, em razão dos serviços que serão prestados, 

exigência que reflita a adequada observação da legislação específica 

(ambiental), cuja comprovação deverá ser apresentada pelas licitantes 

para habilitação. (...) 

10. (...) Vê-se, portanto, que requisitos previstos em lei especial, para 

fins de habilitação e qualificação técnica, deverão ser verificados no 

momento da habilitação. A lei não previu outro momento para se 

exigir o cumprimento de leis específicas (como as ambientais), nem 

para aquelas que impõem o cumprimento de certas condições para o 

funcionamento da licitante. “(ACÓRDÃO Nº 870/2010, apud 

ACORDÃO Nº 247/ 2009) 

Como podemos observar, resta devidamente demonstrato que, não há de falar em inlegalidade cometido por esta 

Comissão de Licitação, como aléga a requerente. 
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Ausência de Reconhecimento de Assinatura em Contrato e Excesso de Formalismo. 
1- Aléga  a requerente que, a exigencia do reconhecimento de assinatura em contrato e inlegal e que houve por 

parte desta comissão, excesso de formalismo, argumenta a requerente, que a “exigência de documentação com 

firma reconhecida em cartório restringe a competitividade das licitações e somente é justificável em caso de 

dúvida da autenticidade da assinatura e desde que haja previsão no edital (Acórdão 604/2015 - Plenário) ”. 

 

2- O chamamento ao Acórdão 604/2015, é valido, mas não quer dizer que a Comissão de Licitação deve segui-lo, 

haja vista, que esse Acordão partiu de uma representação e não de uma consultoria. O que queremos dizer? 

Queremos dizer que esse acordão não possui força normativa, com efeito, Erga Omnes, ou seja, não vale para 

todos, e sim, somente, inter partes, ou seja, só vale para as partes de que trata o Acórdão. Essa questão, referente 

ao caráter normativo dos Acórdãos, é trabalhada de forma especifica no art. 1º, inciso XVII, §2º da LOTCU (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei nº 8.443/92). 

 

Agumenta a recorrente que a Lei nº 13.726/2018, que fala sobre a desburocratização e simplificação dos 

procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

diz em seu art. 3º, incisos I, que, vejamos; 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 

dispensada a exigência de: 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 

confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 

identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; (ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 13.726/2018) 

1- Observando esta linha de analise, é possível dizer, que a própria requerente deu razão ao que é proposto no 

instrumento convocatório, já que, de acordo com o  inciso I, do art. 3º da Lei nº 13.726/2018, diz “[...] devendo 

o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do 

signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no 

próprio documento;”, ou seja, se a assinatura não for registrada em cartório, isso não prejudica a relação 

jurídica entre as partes do contrato, mas a relação jurídica entre a Administração pública e os terceiros 

(Cidadãos), se o rito de comprovação de autoria da assinatura não for comprovado como pede a Lei nº 

13.726/2018 especificamente no art. 3º, inciso I , sobejará viciada, e poderá trazer danos ao erário, prejudicando a 

manutenção do interesse público. Vejamos o que prevê o CODIGO DE NORMAS TJPA 2019; 

DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS 

Art. 368. Reconhecimento de firma é a certificação de autoria de 

assinatura em documento. 

Parágrafo único. No ato do reconhecimento de firma, o tabelião de 

notas é responsável unicamente pela análise da assinatura constante 

do documento a ele apresentado. 

Art. 369. O reconhecimento de firma poderá ser feito por 

autenticidade ou por semelhança. 

§ 1º Reputa-se autêntico o reconhecimento de firma em que o autor 

que possua autógrafo em cartão ou livro arquivado na serventia, 

após ser devidamente identificado pelo tabelião de notas, seu 

substituto ou escrevente, assinar o documento em presença do 

tabelião ou declarar-lhe que é sua a assinatura já lançada, repetindo-

a no cartão ou livro de autógrafos. 
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§ 2º Reputa-se semelhante o reconhecimento em que o tabelião de 

notas, seu substituto ou escrevente, confrontando a assinatura com 

outra existente em seus cartões ou livros de autógrafos, verificar a 

similitude e declarar a circunstância no instrumento. 

2- Para finalizamos, voltando, rapidamente, à parte, em que, a requerente citou  o Acórdão 604/2015, vale dizer 

que, ainda, que o efeito normativo do Acórdão fosse Erga Omnes, ou seja, para todos, “Adotar interpretação 

divergente daquela reputada como mais correta não autoriza a punição do servidor público. ”. (FILHO, 2015, 

pág. 4) 

E, 

 

 

Se a divergência interpretativa for considerada um ilícito 

administrativo, então qual a solução aplicável a todos aqueles que, no 

âmbito do próprio TCU, optaram pela tese que acabou sendo rejeitada? 

Caberia impor a eles uma multa, por terem defendido uma orientação 

que foi reputada com incorreta, no final do processo? É claro que não. 

Está na hora de cessar essa sanha punitiva e antidemocrática, que 

identifica divergência com antijuridicidade. (FILHO, 2015, pág. 4) 

3- O  edital, que é a lei da licitação, traça  as diretrizes a serem obedecidas pelos interessados na seleção, não se 

podendo olvidar que nos pontos omissos, haverá regência supletiva da Lei de Licitações e Contratos, Lei nº. 

8.666/93. Vejamos o que prevê o item 14, 30 e 30.1, do Instrumento Convocatório; 
14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos no envelope Documentação, ou os apresentarem em desacordo 

com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS ou com 

irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior, (salvo aqueles documentos que seja para complementar o já 

existente, a pedido desta Administração); 

 

30. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada 

por Cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

30.1 - Os documentos serão autenticados pela Comissão de Licitação, 

a partir do original, até às 13:00 horas do último dia útil que 

anteceder o dia marcado para o recebimento e abertura dos envelopes 

Documentação; 

4- A habilitação, que é uma fase do procedimento licitatório, objetiva agrupar elementos para avaliar a idoneidade 

do licitante e a possibilidade concreta de cumprimento das obrigações a serem compactuadas com a 

Administração. 

 

5- Nessa fase a Administração formula exigências de habilitação preliminar que, conforme o objeto por licitar e 

o grau de complexidade ou especialização de sua execução, serão reputadas indicadores seguros de que o 

licitante reúne condições para bem e fielmente realizar tal objeto, nos termos do contrato, caso lhe seja 

adjudicado. 

 

Cabe ressaltar que o Instrumento Convocatório oportuniza o licitante interessado em pedir esclarecimentos sobre 

itens e subitens e até inpugana-lo, se for o caso, vejamos; 
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4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de 

condições do Edital e de outros assuntos relacionados a presente 

licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 

participar do certame, de preferência, até o 3º (terceiro) dia útil 

que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste 

Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 

abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

108. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os 

termos da presente TOMADA DE PREÇO, até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação (Documentação), devendo o Município de IPIXUNA 

DO PARÁ, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e 

responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

 

109. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital 

perante o Município de IPIXUNA DO PARÁ a licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para 

recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando 

as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

110. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a 

impedirá de participar desta TOMADA DE PREÇOS até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

110.1 - A impugnação interposta deverá ser comunicada à 

Comissão de Licitação, logo após ter sido protocolizada junto ao 

Município de no IPIXUNA DO PARÁ. 

Portanto, deve o licitante preencher os requisitos de habilitação previstos no Edital, caso contrário, restará 

obstada a apreciação das propostas pela Comissão de Licitação. 
 

Esta comissão de Licitação afirma que a empresa AMPLA CONSTRUTORA E IMCORPORADORA 

EIRLI, inscrita sob o CNPJ: 28.333.517/0001-11 foi habilita, porque apresentou corretamente todos os 

documentos exigidos no edital, os itens supramencionados constam devidamente comprovados nos autos do 
processo.  

 

Um dos pressupostos que norteiam a condução das licitações públicas é a estrita obediência ao previsto no 

respectivo edital, que vincula o agir da Administração Pública e dos participantes no decorrer do certame. 

Essa obrigatoriedade, inclusive ganhou ares de princípio, sendo denominado de "princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório". Assim, tanto a etapa de habilitação das licitantes (em que se verifica as que 

reúnem as condições necessárias para participar do certame) quanto a de análise das propostas (em que se 

examinam as propostas e é selecionada a que melhor se compraz ao exigido pelo edital) devem ocorrer 

conforme previsto no edital. 

 

Ressalte-se ainda, que o mesmo dispositivo supracitado prescreve que deve o procedimento licitatório assegurar 

a igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos previstos em lei. 

 

Acresce-se, ainda que não seja justo um licitante que não cumpriu integralmente com o edital, concorrer de igual 

modo com licitante sem essa mácula, assim sendo, estar-se-ia ferindo um dos princípios que rege a própria lei de 
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licitação, qual seja o “princípio da igualdade”. 
 
Nota-se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e eficiência, o legislador 

constitucional originário teve como destinatária a proteção do interesse público, já que todas as contratações 

realizadas pelo estado e município devem ser realizadas mediante as melhores condições de habilitação, preço, 

qualidade e eficiência. 
 
À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito positivado através da 

Lei n.º 8.666/93, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar 

legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais 

vantajosa ao interesse público. 

 

 O Sr. Presidente diante dos fatos apresentados no recurso e contrarrazões impetrados, neste Administração 

decidiu manter o entendimento inicial da licitação, conforme “PARECER TÉCNICO”, pelo motivo da 

recorrente não ter apontado argumento e fundamentação plausível que ensejasse na sua HABILITAÇÃO no 

certame, ou seja, as alegações do recurso já foram todas superadas e justificadas. 
 

Vale destacar que a Administração prezou pelo zelo administrativo, prevalecendo o interesse pública, 

concedendo oportunidade para recorrente e recorrida, tornando o processo cristalino com respeito as normas de 

regência. 
 

Diante todo o exposto, verifica-se que a decisão nos molde em que se encontra, estar amparado legalmente no 

princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual vincula tanto a Administração quanto o 

Administrados, Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual nº 5.887/95, Resolução nº 162/2021, alterada pela Resolução 

COEMA nº 163/2021, CODIGOS DE NORMAS TJPA, inciso I, do art. 3º da Lei nº 13.726/2018, Acórdão 

604/2015, Acórdão 247/2009-Plenário, ACÓRDÃO Nº 870/2010, 

Em suma, há razão e argumento sólido e fundamental, que renda ensejo â INABILITAÇÃO  da empresa INOVARE 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, roga a V.Sa ., que negue  provimento ao recurso administrativo 

interposto e  mantenha INABILITADA da mesma por não atender o item 28.1 do Instrumento Convocatório. 

 

DA CONCLUSÃO 
 

À míngua das alegações e fundamentos trazidos pelas empresas INOVARE EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA e AMPLA CONSTRUTORA E IMCORPORADORA EIRLI, e com base nas 

informações extraídas na análise da área técnica, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, a 

licitação estar sendo 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, esta Comissão de Licitação, no uso 

de suas atribuições legais, mantém o seu entendimento inicial de INABILITAR a empresa recorrente por não 

atender o item 28.1 do Instrumento Convocatório.  
 

Esta Comissão de Licitação, juntamente com assessoria juridica, mantém sua decisão inicial, e para que susta os efeitos 

que deles são próprios, encaminha à apreciação da autoridade superior do órgão licitante, para que, em última análise, 

decida sobre seu mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93, observando-se ainda o 

disposto no § 3° do mesmo artigo. 
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É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca do certame, apenas faz 

uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo 

subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e posterior decisão. Desta 

maneira, submetemos a presente decisão à autoridade competente para apreciação e posterior ratificação. 

 

 

Ipixuna do  Pará, 16 de Novembro de 2021 

 

 

 

CAROLINE DINIZ DA SILVA 

Presidente Portaria nº 2435/2021-GP
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RATIFICAÇÃO DE DECISÃO 

 
 

 
Referência: Tomada de Preço n° 2/2021-009-TP 
Processo Administrativo n°: 009/2021-TP 

Recorrente: INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 
 

 
Por fim, em face às razões expedidas supramencionadas, tenho por decisão, reconhecer as razões apresentadas 

pela empresa RECORRENTE e no mérito DECIDIR pelo INDEFERIMENTO, do recurso impetrado pela 

empresa INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, por entender que, há razão e argumento 

sólido e fundamental, que renda ensejo â INABILITAÇÃO  da mesma, um dos pressupostos que norteiam a 

condução das licitações públicas é a estrita obediência ao previsto no respectivo edital, que vincula o agir da 

Administração Pública e dos participantes no decorrer do certame. Essa obrigatoriedade, inclusive ganhou ares 

de princípio, sendo denominado de "princípio da vinculação ao instrumento convocatório". Assim, tanto a 

etapa de habilitação das licitantes (em que se verifica as que reúnem as condições necessárias para participar 

do certame) quanto a de análise das propostas (em que se examinam as propostas e é selecionada a que melhor 

se compraz ao exigido pelo edital) devem ocorrer conforme previsto no edital. deve prevalecer o interesse 

público, nesta senda, com fulcro nas Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual nº 5.887/95, Resolução nº 162/2021, 

alterada pela Resolução COEMA nº 163/2021, CODIGOS DE NORMAS TJPA, inciso I, do art. 3º da Lei nº 

13.726/2018, Acórdão 604/2015, Acórdão 247/2009-Plenário, ACÓRDÃO Nº 870/2010, decido por, manter o 

julgamento inicial, por entender que a mesma não atendeu todos os requisitos previstos no edital e em lei, 

ratificando a decisão em sua totalidade, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93, 

observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

  Considerando que, conforme o principio da públicidade, administração pública tem o dever de divulgar 

oficial (meios de cominicação oficial), dos atos administrativos que configure no livre acesso dos 

individuos a informação de seu interesse e de transparência na atuação da administração, o que permite um 

controle de legalidade do comportamento desta administração pública. 

 

 

 

 

 
Ipixuna do Pará, 16 de Novembro de 2021 

 
 
 
 
 

    ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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