
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
CNPJ: 05.149.158/0001-41  

Av. João Gomes Pedrosa,  nº. 500 – Centro – Peixe–Boi – Pará – Brasil – Cep – 68734-000  

 

DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

EDITAL:TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO PEIXE-BOI NO MUNICÍPIO. 

 

 

Recorrente: ASA CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 

 

 

RELATORIO  

 

A licitante ASA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 16.683.141/0001-96, com sede na Av. ROD. MARIO COVAS, Nº 600 – BAIRRO COQUEIRO 

– BELÉM-PA, impetrou tempestivamente recurso administrativo contra a decisão da CPL que 

INABILITOU a referida empresa na TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - PMPB.  

 

ADMISSIBILIDADE 

 

Registra-se que o presente Recurso Administrativo apresentado é TEMPESTIVO, tendo 

sido protocolado em 04/11/2021, 5 (cinco) dias após a publicação da pertinente ata de inabilitação 

publicada em 25/11/2021, em atendimento ao prazo legal previsto no artigo 109, I, alínea “a” da 

Lei 8.666 de 21/06/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE podem ser visualizadas no Portal de 

Transparência do Município www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/), as quais seguem abaixo 

reproduzidas de forma resumida: 

 

“Após todos os presentes participantes serem credenciados, foi recolhido os 

envelopes de habilitação e proposta de preços, ambos envelopes foram rubricados 

pelos presentes representantes das empresas, dando prosseguimento para abertura 

dos envelopes de habilitação. 

 

Os referidos documentos de habilitação repassados aos representantes para suas 

http://www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/
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devidas análises, perguntado aos demais representantes de existia algum 

questionamento sobre o documento da habilitação da empresa ASA 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 16.683.141/0001-96, NADA FOI DITO. 

 

O presidente juntamente com a comissão de licitação realizou analise na 

documentação de habilitação da empresa e alegou falta do CRP DO CONTADOR, 

COM A FINALIDADE BALANÇO PATRIMONIAL, conforme a exigência do 

item C.1) do edital. 

 

Inconformado coma alegação proferida, o representante da empresa, se direciona 

a comissão de licitações, promovendo o esclarecimento do que o documento 

(certidão de regularidade do contador|) consta nos autos administrativos da 

habilitação.  

 

Esclarecendo o porque a finalidade da certidão da empresa esta (editais e 

licitações), que essas certidões tem prazo de validade , que já temos um balanço 

patrimonial registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, no qual a certidão 

com a finalidade balanço patrimonial foi expedida a época mais perdeu a validade, 

que a certidão do mencionado edital esta ferindo o principio da razoabilidade, 

tendo em vista, que não estamos registrando outro balanço patrimonial, apresentar 

a CRP DO CONTADOR , COM A FINALIDADE BALANÇO PATRIMONIAL, 

é, dizer que estou registrando novo balanço.” 

 

 

seguimento ao processo licitatório. 
 

 

DO MÉRITO  

É importante salientar que na elaboração do edital, a administração preocupa-se em observar os 

princípios constitucionais e os princípios básicos da Lei Federal nº 8.666/93. É natural que se busque 

a proposta mais vantajosa para a administração, mais sem deixar de observar a isonomia, legalidade e 

os demais princípios fundamentais que regem a lei de licitações, ademais, o presente edital não viola 

nenhum princípio constitucional, não estabelece descriminação desvinculada do objeto da licitação e 

não prevê exigência desnecessária de habilitação. 

Pugna a Recorrente pelo conhecimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada, alegando, 

em síntese que “o documento (certidão de regularidade do contador|) consta nos autos 

administrativos da habilitação.”, conforme solicitado no item C.1 do edital.  

O procedimento formal combinado com o princípio da legalidade, basilar de todas as licitações 

públicas, tem o intuído de dar segurança jurídica aos administrados. No entanto, por vezes, tais 

princípios são muito enfatizados e exagerados por leigos, sendo encarados como uma internalização 
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das regras e apego aos regulamentos, o que assim resulta num excesso de formalismo e de rigidez no 

processo licitatório, levando a conseqüências imprevistas que conduzem às ineficiências e às 

imperfeições licitatórias. Contribuindo também para decisões sem julgamento de mérito, obstando a 

que o instrumento atinja a sua finalidade essencial, que é de assegurar a observância aos princípios 

constitucionais e licitatórios combinandos com a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao edital, 

destarte, minimizada estará a existência de surpresas, vez que as partes tomaram ciência de todos os 

requisitos, ou previamente estimaram o conteúdo das documentações, formulando-as de acordo com os 

princípios de isonomia e competitividade.  

Cabe a administração a função de fazer cumprir as regras do edital e tendo como base os 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório não restando a ele fazer outra interpretação que 

não as que constam no instrumento, conforme podemos ver no §1º do art. 41, da Lei 8666/93, que 

dispõe: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
 

Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e 

realizar a ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos 

normativos.  

Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para 

outro. Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que 

busca o atendimento das necessidades públicas.  

Nas palavras do professor Adilson Dallari: a “licitação não é um concurso de destreza, destinado a 

selecionar o melhor cumpridor de edital”.  

Desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa não pode ser excluída do 

processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou irregularidades formais 
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na documentação.  

O objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos 

interesses da administração e, como objeto mediato, a obtenção de certa e determinada obra ou serviço 

que atenda aos anseios da Administração. A formalidade exigida da parte impetrante é excessiva, 

evidenciando obstáculo ao resguardo do próprio interesse público, que consiste na obtenção do menor 

preço. 

 No Acórdão nº 342/2017 – 1ª Câmara, o Tribunal de Contas da União – TCU fez um alerta a 

respeito da necessidade de ocorrer flexibilização nas regras de editais de licitação. 

 

 Assim, segundo o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, salienta-se 

que, quando há situações nesse sentido, o TCU costuma orientar os gestores a interpretar o edital sob 

a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior número possível 

de concorrentes.  

A prática dos operadores do direito, tem experimentado no último decênio de vigência da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, que em vários casos, há uma forte tendência à supra valoração do 

princípio da razoabilidade.  

No caso em concreto, após analise do recurso protocolado pela recorrente, o presidente da 

comissão de licitação, entrou em contato via telefone, com o CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE – CRC/PA, onde na ocasião, falou com o Sr. MARCELO RONEY,  fiscal do 

órgão, o qual informou que quando o CRP DO CONTADOR  emitido com a finalidade, as informações 

neste contidas, são as mesmas, por tanto, a CERTIDÃO com a finalidade “ editais de licitações” e 

finalidade “balanço patrimonial”, demostram a regularidade do contador junto ao CRC. 

Ante o exposto acima, verifica-se que o CRP(certidão de regularidade do contador) apresentado 

pela recorrente, com a finalidade “editais de licitações”, encontra-se de acordo com as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório. 

É importante salientar que é dever do agente administrativo zelar pela legalidade, agindo de 

forma coerente e razoável. Tais características fundamentam a decisão do presidente da CPL, que 

busca tão somente zelar pela legalidade dos atos e a idoneidade do processo.  
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Assim, considerando o que foi exposto e que as exigências são adequadas e necessárias para 

assegurar o princípio da ISONOMIA entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, a CPL 

reconhece a razão da recorrente. 

DA DECISÃO 

Por todo o exposto, concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja 

DADO PROVIMENTO, em razão do poder-dever da autotutela que estabelece que a 

administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, considerando os princípios da 

isonomia, razoabilidade e ao julgamento objetivo, modifico a decisão anteriormente proferida.  

Por tanto, decido exercer juízo de retratação, revendo a decisão que declarou 

INABILITADA a empresa ASA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, anulando assim, o ato proferido, 

tornando-a HABILITADA. 

 

Peixe-Boi, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

...................................................................... 

JOÃO DORIEDSON VIANA PINTO 

PRESIDENTE DA CPL 
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