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“JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO” 

 

Processo n.º 021.2017.01 

Modalidade Tomada de Preços n.º 001/2017 

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de infraestrutura básica, 

constante complementação de 64,730 km de estradas vicinais no PA Magdalena Nicolina Rivetti, localizado 

na zona rural do município de Pau D´Arco, estado do Pará, conforme convênio n.º 832780/2016 que entre 

si celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por meio da superintendência 

regional do sul do Pará/ SR (23) e a Prefeitura Municipal. 

 

 

Recorrentes: Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.456.868/0001-

05 e JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.027.166/0001-15. 

 

 

Vistos etc. 

 

 

   I – Das Preliminares 

 

 

   RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos, pelas empresas Macapá Construção 

e Serviços EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.456.868/0001-05 e JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.027.166/0001-15, devidamente qualificadas nos autos, em face da 

licitação em epígrafe, com fundamento na, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 

n.º 8.883/94. 

 

a) Tempestividade: 

 

   As empresas Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob 

o n.º 14.456.868/0001-05 e JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
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05.027.166/0001-15 expôs tempestivamente as razões dos recurso contra a decisão desta Comissão 

Especial de Licitação que declarou, ambas empresas Habilitadas para a próxima fase do certame. Foi 

concedido igual prazo (05 cinco dias úteis) para a apresentação das contra razões, a empresa Macapá 

Construção e Serviços EIRELI-ME apresentou contra razões. 

 

b) Legitimidade: 

 

   As empresas Recorrentes participaram da sessão pública de recebimento dos 

invólucros, o resultado da análise da documentação foi divulgado no Diário Oficial da União no dia 27 de 

abril de 2017, Seção 03, pagina 200, foi encaminhado nos e-mail das empresas e publicado no portal da 

transparência municipal e portal do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, foi aberto os prazos (Art. 109 

da Lei 8.666/93, inc. I) foi concedido prazo para contra-razões/impugnação dos recursos (Art. 109, parágrafo 

3º da Lei 8.666/93).   

    O provimento do recurso apresentado pela empresa JN PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-ME é para inabilitar sua concorrente Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, o 

mesmo provimento apresentado pela empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME. 

 

   II – Das Alegações das Recorrentes 

 

   Questiona a empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME que o engenheiro 

que fez a visita técnica da Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME presta serviços para uma empresa 

participante no certame Construtora Terra Santa EIRELI e que a empresa Macapá Construção e Serviços 

EIRELI-ME não apresentou os cálculos dos índices contábeis. 

   Questiona a empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME que a empresa 

JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME não comprovou em possuir em seu quadro permanente um 

engenheiro em segurança do trabalho com experiência comprovada. Trouxe fato novo ao processo que o 

engenheiro que está no contrato de prestação de serviços é funcionário público, em cargo de provimento 

comissionado do Estado. 

   

   III – Das Contra-Razões 

 

   A empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, apresentou as contra-

razões tempestivamente, rebatendo os questionamentos apresentados por sua concorrente. 
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   A empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, não apresentou contra-

razões. 

 

   É o breve relatório. 

 

   IV – Da análise do recurso 

 

   Passando à análise das alegações contidas na peça recursal das Recorrentes, 

temos a esclarecer que os procedimentos adotados na sessão pública da Tomada de Preço n.º 001/2017 

seguiram as disposições contidas no Ato Convocatório e na legislação vigente. 

   As exigências do Edital estão elencadas de forma clara e sistêmica pela norma, não 

havendo qualquer tipo de oposição a exigência quanto a apresentação de documentos. 

   Quanto aos questionamentos apresentado pela empresa JN PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-ME: 

   1) Que o engenheiro que fez a visita técnica da Macapá Construção e Serviços 

EIRELI-ME presta serviços para uma empresa participante no certame Construtora Terra Santa EIRELI. 

   Quanto a esse questionamento, entende que não há proibição legal para que duas 

concorrentes tenham o mesmo responsável técnico, vejamos o Art. 9 da Lei 8666/93: 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 
§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que 
se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na 
execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 
interessada. 
§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de 
obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo 
do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 
§ 3º - Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, 
a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários.  
§ 4º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão 
de licitação.  
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   Está claro que a alegação não merece prosperar. 

   2) Que a empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME não apresentou os 

cálculos dos índices contábeis. 

   Quanto a esse questionamento, não tem o condão de inabilitar a empresa pois 

todos os elementos essenciais que são utilizados nas formulas do índices, podem ser extraídas do balanço 

patrimonial apresentado no rol documental. Os cálculos foram feitos e atendem a exigência. 

 

   Quanto ao questionamento apresentado pela empresa Macapá Construção e 

Serviços EIRELI-ME: 

   1) Que a empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME não comprovou em 

possuir em seu quadro permanente um engenheiro em segurança do trabalho com experiência comprovada. 

Trouxe fato novo ao processo que o engenheiro que está no contrato de prestação de serviços é funcionário 

público, em cargo comissionado do Estado. 

   Quanto a experiência comprovada, a C.E.L entende que através da diligência feita 

sanou-se o questionamento. O fato novo que trouxe à baila (que o engenheiro que está no contrato de 

prestação de serviços é funcionário público, em cargo comissionado do Estado), não pode a C.E.L de 

licitação inabilitar a empresa, não é atribuição da C.E.L poder, querer ou saber como a empresa e o 

profissional caso seja vencedora irá cumprir com a jornada de trabalho. 

    

   V – Conclusão 

 

   Concluo que os recursos administrativo apresentado não se mostraram suficientes 

pra conduzir a Comissão Especial de Licitação a reforma da decisão. 

     

   VI – Decisão 

 

   Por todo exposto, julgamos IMPROCEDENTE os recursos das empresas Macapá 

Construção e Serviços EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.456.868/0001-05 e JN PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.027.166/0001-15, mantendo a decisão constatada 

em Ata que habilitou as empresas. 

   Remeta-se os autos a autoridade superior. 

   Sendo mantido essa decisão pela autoridade superior, fica marcado a data para a 

abertura dos invólucros de proposta de preços para o dia 17 de maio de 2017 às 11h30m. 
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Pau D´Arco-PA em 12 de abril de 2017. 

 

CÉLIO LOPES DA SILVA 

Presidente 

 

ANDRÉ FONTES RODRIGUES 

Membro 

 

GILVAN COSTA DE OLIVEIRA 

Membro 

 

JOÃO GUTENBERGUE DE SOUZA 

Membro 

 

MARCO ANTONIO LAGE ROLIM 

Membro 
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R e m e s s a 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2017, 

faço remessa destes autos à Autoridade 

Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 

D’ARCO, do que para constar faço o presente 

termo. 

 

 

CÉLIO LOPES DA SILVA 

Presidente 
Portaria n.º 090 de 27 de março de 2017 
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