
 
 

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: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. 

 

 

RELATORIO  

 

A licitante OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 36.821.978/0001-61, com sede na Av. PERIMETRAL, 1630 – 3º ANDAR – 

SALA 301 – BAIRRO MARCO – 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 03/11/2021, (quatro) dias úteis 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/). 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/
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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 “os argumentos expedidos pela douta CPL, não merecem prosperar, vez que não 

caminhou bem, devendo ser reformada a decisão para habilitar a recorrente”, conforme 

solicitado no item C.1 do edital.  

Expondo com mais clareza, os motivos que inabilitaram a recorrente foram os seguintes: ausência 

do CRP DO CONTADOR com a finalidade balanço patrimonial e ausência da COMPROVAÇÃO 

DA GARANTIA DA PROPOSTA.  

Em se tratando da exigência do item C.1) do edital, CRP ( certidão de regularidade do 

contador) após analise ao recurso protocolado, o Presidente juntamente com sua comissão, verificou-

se que as alegações da empresa recorrente MERECEM PROSPERAR, aja visto que 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. 
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Ato continuo, ao analisarmos a ausência do comprovante de depósito de Garantia de Proposta 

no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, exigida na CLAUSULA 

DECIMA QUINTA do edital, a CPL deliberou o seguinte: 

A emissão do comprovante trata-se de procedimento padrão, que visa assegurar a 

administração, a regularidade da garantia da proposta exigida.  

Cabe salientar que não houve pedido de impugnação ou pedido de esclarecimento ao item do 

edital, sendo que a empresa recorrente  não se atentou de sua necessidade mesmo a exigência tento 

sido especificada em uma clausula unica do edital.  

Alem do que, a recorrente elaborou declaração onde descreve de forma clara que tomou pleno 

conhecimento do edital e aceita todas as condições descritas no mesmo, conforme item a.8.1) do 

edital. 

a.8.1) Que aceita todas as condições constantes deste Edital, bem como 

suas especificações que farão parte integrante do contrato, 

independentemente de sua transcrição; 

 

Ademais, a exigência de garantia de participação é previsão legal que segue o mesmo 

procedimento utilizado para apresentação de garantia nas contratações públicas, nos termo do Art. 56 

da Lei Geral de Licitações e Contratos. 

 

 Art. 56 A criterio da autoridade competente, em cada caso, e 

desde de que prevista no instrument convocatório, poderá ser 

exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 

serviços e compras.  

 

Sobre as alegações de “pegadinha” ou sendo masi especifico, falta de clareza do edital, está 

comissão registra que no edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, há clareza suficiente quanto 

a exigência de garantia de proposta, conforme estabelece a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do edital, 

cujo descumprimento resultou na INABILITAÇÃO  da recorrente. 
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GARANTIA DE PROPOSTA 

 

§1º A Licitante deverá fornecer, como parte integrante do Envelope nº 

1, comprovante de depósito de Garantia de Proposta no percentual de 

1% (um por cento) do valor estimado da licitação, dentre as seguintes 

modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-

garantia, fiança bancária, a fim de proteger a Entidade de Licitação 

contra atos ou omissões da Licitante arrolados abaixo: 

 

Como podemos observar, tal exigência foi descrita em uma CLÁUSULA específica, ou seja, não 

há discrepância me tal item no instrumento. As informações contidas no edital são claras, congruentes, 

livres de dubiedade.  

Assim, mantemos nosso entendimento de que a exigência do COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

DE GARANTIA DE PROPOSTA, não são excessivas e de que estas resguardam o interesse público, 

estando compatíveis com o disposto no art. 37, XXI, da constituição da República e, consequentemente 

com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, não havendo nenhuma ilegalidade quanto a INABILITAÇÃO da 

recorrente. 

Cabe salientar que tal exigência foi cumprida pela maioria das licitantes presentes, o que nos leva 

a entender que tal exigência não pode ser considerada excessiva ou restritiva.  

Dito isso, caso o instrumento convocatório tenha causado duvidas ao licitante, lhe é conferido o 

direito de pedir esclarecimentos, assim como também de impugnar o instrumento. 

Agindo assim, esta Administração conserva a lisura, a legalidade e o respeito aos princípios 

licitatórios e àqueles previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, por consagração aos 

princípios constitucionais que regem as licitações públicas e por ser medida de inteira JUSTIÇA. 

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.  

Assim, considerando o que foi exposto e que as exigências em relação a GARANTIA DE 

PROPOSTA são inadequadas e desnecessárias, visando assegurar o princípio da ISONOMIA e a 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO entre outros princípios que sustentam a Lei 

8666/93, o pedido da recorrente não deve ser acolhido. 
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DA DECISÃO 

Por todo o exposto, no que se refere a exigência do CRP (certidão de regularidade do 

contador) concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja DADO 

PROVIMENTO. 

Em se tratando da exigência de Garantia da Proposta concluímos pelo conhecimento do 

recurso e que no mérito lhe seja NEGADO PROVIMENTO. 

Por tanto, Mantendo a decisão que declarou INABILITADA a empresa OKA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

n°36.821.978/0001-61. 

Encaminham-se os autos à autoridade competente para análise, consideração e decisão do 

Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

Peixe-Boi, 16 de novembro de 2021. 

 

 

 

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

JOÃO DORIEDSON VIANA PINTO 

PRESIDENTE DA CPL 
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