
 
 

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 001/2022  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEIXE-BOI-PA. 

 

 

Recorrente: PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI. 

 

 

RELATORIO  

 

A licitante PHAZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.143.487/0001-40, com sede na Av. CONSELHEIRO FURTADO, Nº 

1240,  SALA 101, BATISTA CAMPOS – BELÉM-PA, impetrou tempestivamente recurso 

administrativo contra a decisão da CPL que INABILITOU a referida empresa na TOMADA DE 

PREÇOS Nº 001/2022 - PMPB.  

 

ADMISSIBILIDADE 

 

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

sido protocolado em 14/06/2022, (um) dia útil após a publicação da pertinente ata de inabilitação 

publicada em 13/06/2022, 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 e DA RECORRIDA. 

 

As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE e pela licitante RECORRIDA  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 os demais princípios 

fundamentais que regem a lei de licitações. 

Ressaltamos a aplicação do preceito básico que obriga os licitantes à obediência dos quesitos 

previstos no edital: a Vinculação ao Instrumento Convocatório, previsto expressamente no artigo 41, 

caput, da L. 8666/93 e diretamente vinculado à legalidade do certame, de acordo com este princípio, a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente 

vinculada. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, em sendo lei, o edital com os seus termos 

atrela tanto à Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às 

concorrentes -sabedoras do inteiro teor do certame.  

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no edital, 

quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. 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.  

 

Trata-se de Recurso administrativo interposto por pela recorrente em face do ato administrativo da 

Comissão Permanente de Licitação que no dia 10 de junho de 2022, quando na fase de habilitação com a abertura 

dos envelopes das empresas participantes ao certame de Tomada de Preços nº 001/2022, considerou 

INABILITADA a empresa pelas seguintes razões: 

1 - Ausência das Certidões de Protesto do 2º e 3º cartórios, da cidade de Belém-Pa, tendo em vista que a 

empresa apresentou certidão indicativa de cartório informando a existência de 03(três) cartórios em sua sede, 

descumprindo assim as exigências do item C.5) do edital. 

 

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

em síntese que “foi unicamente inabilitada por apresentar apenas uma certidão negativa de 

protesto, dos três cartórios existentes no município, ocorrendo a restrição de participação no 
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processo licitatório em comento e que não há amparo jurídico pela decisão proferida pela 

Comissão de Licitação. Alega também que o edital não indica quais cartórios que se devem 

buscar as certidões negativas e nem mesmo a localidade, dando margem para interpretações 

diversas e sendo induzida ao erro”. 

 

De acordo com o direito a ampla defesa e ao contraditório, as demais empresas do certame, para 

nos termo do § 3° do art. 109 da LEI 8.666/93, poderiam apresentar impugnação ao recurso no prazo 

concedido pela Comissão, o qual foi protocolado pela empresa AOKI & SOUZA ENGENHARIA 

LTDA.  

A recorrida, informa em sua contrarazão que a recorrente “insurge com alegações frágeis e 

infundadas e que por tanto não merecem prosperar, aja visto que a mesma  não pediu 

esclarecimento quanto a possíveis dúvidas do edital, conforme prevê a clausula decima sexta do 

instrumento e que por tanto, deve ser garantido o principio da ISONOMIA  e da 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”. 

 

Após analisar detalhadamente o recurso e contrarrazão, o Presidente juntamente com a 

comissão permanente de licitação, deliberou o seguinte: 

Cabe a Comissão Permanente de Licitação 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. 

A jurisprudência do STJ também é uníssona, no que tange a vinculação ao edital, 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. 
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Como pode ser obeservado, a  documentação refere-se à qualificação econômico financeira da 

mesma e tal previsão edilícia não foi impugnada oportunamente, deve viger os estritos termos do 

edital publicado primado pelo Artigo 41 da Lei das Licitações, o qual não foi atendido neste particular 

pela empresa recorrente. A falta dos documentos relativos a qualificação econômico financeira, mais 

precisamente o iten c.5) do edital, são de suma importância para que a administração obtenha maior 

respaldo e segurança em uma possível contratação. 

 

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 de forma transparente e precisa no 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; 

 

Sobre as alegações de falta de clareza e redação errônea do edital, está comissão registra que no 

edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 PMPB, há clareza suficiente quanto a exigência de 

certidão negativa de protesto, vejamos: 

c..4)  Certidão (aos) Negativa(s) de falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo(s) referido (s) 

Cartório (s) Distribuidor (es) competente (s), da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, com no máximo 90 (noventa) dias da data de expedição, quando 

não houver validade nela consignada, devendo ser apresentada, também, certidão da Corregedoria 

local indicando quais são os cartórios existentes na região para o fim especificado, quando a 

competência para a emissão não for do órgão distribuidor. 

c.5) Certidão Negativa de protesto ou simplesmente certidão de protesto: é a certidão que tem por 

objetivo a comprovar a independência ou não de uma determinada pessoa física ou jurídica junto ao 

cartório de protesto quando esta for devedora de um título ou outro documento de dívida sujeito ao 

protesto: cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, entre outras. 

 



 
 

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  

Como podemos observar, tal exigência foi descrita de maneira específica, ou seja, não há 

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

livres de dubiedade.  

Seria muito difícil o instrumento convocatório prever o nome de todos os Cartórios de Protesto das 

sedes dos possíveis interessados que pudessem vir a participar do certame licitatório. Por tanto, se a 

sede da empresa é em Belém-Pa, os documentos que comprovam a inexistência de protesto são 

logicamente dos cartórios existentes em Belém, ou seja, se a recorrente apresentou a CERTIDÃO DA 

CORREGEDORIA LOCAL, exigida no item c.4) do edital, o qual indica a existência de 03(três) 

cartórios não sendo esses interligados, torna-se obrigatório a apresentação de 03(três) certidões 

negativas de protesto, a  apresentação de apenas um dos cartórios não comprova a inexistência de 

protesto em nome da empresa nos demais cartórios existentes na região.  

 Assim, pelas razões expostas, a comissão de licitação mantém a redação dada ao item c.5) do 

edital, ratificando nosso entendimento de que a exigência da Certidão Negativa de Protesto, 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, que dispõe 

o seguinte texto: 

 

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 

 

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, restritiva ou que induziu os licitantes 

ao erro.  

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. 
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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 da empresa PHAZ CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES EIRELI em relação a falta das CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROTESTO 

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. 

 

DA DECISÃO 

Por todo o exposto, no que se refere a 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 PHAZ 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 

12.143.487/0001-40. 

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

Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

Peixe-Boi, 20 de junho de 2022. 

 

 

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

JOÃO DORIEDSON VIANA PINTO 

PRESIDENTE DA CPL 
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