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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA 

 

REF: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – ESTADO DO MARANHÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022  

Processo Administrativo nº 02.0405.002/2022 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de recuperação de estradas 

vicinais no município de Capinzal do Norte-MA. 

 

 

A empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

38.282.738/0001-61, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 – Centro – Trizidela do 

Vale - MA, CEP: 65.727-000, representante legal JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO 

BRANCO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 114031099-

0 SSP/MA e do CPF N° 884.357.333-00, residente na Cidade de Trizidela do Vale – MA, 

CEP:65.727-000, vem, tempestivamente apresentar a presente RECURSO ADMINISTRATIVO 

por INABILITAÇÃO DA EMPRESA, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

DOS FATOS E DIREITOS: 

 

Vamos adiante, as alegações realizadas pelo Presidente, não é motivo para inabilitação de 

empresa, e principalmente indo contra aos itens citados no edital, e consequentemente 

ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório que é corolário do princípio da 

legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. 

 

Ocorre que no dia 03 de junho de 2022, conforme AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA 

HABILITAÇÃO, a comissão de Licitação após análise, decide inabilitar a empresa, conforme ata 

da sessão, DESCRITO ABAIXO: 

 

CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ n° 38.282.738/0001-61: a) Por 

apresentar atestado de capacidade técnica profissional que não atende aos itens de 

relevância solicitado, conforme relatório da engenharia. 

Primeiramente, quero citar, que apresentamos o CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

849643/2021 (cópia anexa), que consta nos documentos de habilitação já apresentados, que 

por equivoco ou desatenção, a comissão deixou de se atentar, e analisar que atende ao edital. 
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Conforme anexo, o documento já apresentado, ele atende aos requisitos do edital, com as 

devidas características e similaridades, tendo em vista, que por falta de atenção, o PRESIDENTE, 

resolveu inabilitar, sem antes ter o cuidado para com a análise dos documentos da proponente. 

 

Em questão ao item 6 da exigência das relevâncias, Boca BDTC D=1,00 m, apresentamos sua 

similaridade, pois não é necessário se idêntico, como a própria Lei nos permite, tendo em vista 

que atendemos a todos os outros itens, tendo em vista, que ele é bueiro. 

 

O atestado técnico profissional apresentado, com serviços e características SIMILARES com o 

objeto e exigências bem mais que o que está sendo licitado, e com 90% dos serviços que a 

prefeitura se interessa a contratar. 

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º, estipula que:  

Art. 30, A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 

a:  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 1º -A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos; 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares (grifo nosso) 

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 
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Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao avaliar a 

qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da 

experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo.”  

 

Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para cobrar dos licitantes 

para fins de qualificação técnica, existem os atestados de capacidade técnica que estão 

estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, da Lei n. 8.666.  

 

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por 

intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante 

já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que 

gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise 

técnica. 

 

Veja, como a Lei é clara quanto a similaridade, pois nosso técnico atende aos requisitos e com 

experiencia nas parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, e não tem 

justificativa da não compatibilidade.  

 

Vale citar o acordão 1502/2009 Plenário: “CRITÉRIO DE COMPATIBILIDADE OU 

SEMELHANÇA: Aceite a comprovação de capacitação técnica proveniente de obras 

diferentes daquela licitadas, passando a ter como critério a semelhança entre os serviços 

a serem comprovados, e não as obras em que foram executados. Por exemplo, abstendo-

se de recusar serviços semelhantes prestados em obras ferroviárias ou de vias urbanas 

quando da comprovação de qualificação para executar obras rodoviárias” 

 

Ora, nos casos de serviços de engenharia, qualquer exigência que não esteja prevista na Lei, 

configura ilegalidade e inobservância da norma, bem como restrição de licitantes. Assim, cabe 

quanto a qualificação técnica, a contratante exigir o que está previsto em Lei. 

 

A propósito, não se trata de entendimento recente, conforme é possível constatar nos seguintes 

acórdãos relacionados: 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no 

sentido de que a compatibilidade entre os serviços anteriores 

e o serviço licitado deve ser entendida como condição de 

similaridade e não de igualdade.” Acórdão 1.140/2005-

Plenário. 
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“Nas licitações para contratação de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de 

capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na 

gestão de mão de obra, e não na execução de serviços 

idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar 

tecnicamente as situações excepcionais”. Acórdão 449/2017 – 

Plenário. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação 

formulada pela empresa Automação Industrial Ltda. – 

Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades 

na Concorrência 22/2014, promovida pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do 

certame. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, c/c art. 235, do 

Regimento Interno do TCU, e art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, 

conhecer da presente Representação, para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno/TCU, 

revogar a medida cautelar preliminarmente adotada nestes 

autos; 

9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, 

dar ciência à Codevasf que: 

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do 

instrumento convocatório da Concorrência 22/2014 não 

guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei 

de Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo 

certo que sempre deve ser admitida a comprovação de aptidão 

por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior àquela objeto do 

certame;(grifonosso). 
 

Além jurisprudência, vamos ver a opinião de alguns doutrinadores sobre esse assunto: 

 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20150102/RES2014-265.doc
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Mestre Marçal Justen Filho em “Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos” – 

1ª Edição AIDE Editora – Rio de Janeiro, 1993. “É proibido rejeitar atestados, ainda que não 

se refiram exatamente ao mesmo objeto licitado, quando versarem sobre obras ou 

serviços similares e de complexidade equivalente ou superior. A Similitude será avaliada 

segundo critérios técnicos, sem margem de liberdade para a administração.” 

 

Ainda, Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

Dialética, 11ª edição, pag. 336, ao comentar o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, que trata da 

qualificação profissional do licitante: “Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de 

exigências excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do 

requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. 

É impossível deixar de remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de 

habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a 

vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso de licitantes, tal como já exposto 

acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar 

a execução anterior de objeto similar. (…)  

 

Já O Saudoso Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro leciona que: “Na 

Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na 

Administração pessoal é licito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública 

só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza.”  

 

Quero esclarecer que evidente a importância e a responsabilidade atribuídas a essa figura 

do processo licitatório. E tal incumbência é de fato levada a sério. O presidente, assim 

como o licitante, deve estar atento a todos seus atos e possíveis descuidos. Uma vez que 

poderá responder perante todos os órgãos de controle cada conduta e escolha por si 

tomada. 

Um erro do presidente, intencional ou não, lhe fará responder por ele. Por isso, acredite, da 

mesma forma que as empresas licitantes não quererem cometer erros cabíveis a punições e 

suspensões, o presidente não poderá errar. E o fornecedor, sempre que se sentir lesado em uma 

licitação, deve contar com esta tendência de autoproteção do agente. 

Sabemos que todos nós somos passíveis ao erro, estando do lado de cá ou de lá em um processo 

licitatório. Também argumentamos que o recurso é um direito de qualquer licitante que se sinta 

lesado e injustiçado.  

 

José dos Santos Carvalho Filho ensina que o “” princípio do formalismo 

procedimental passa a noção de que as regras do procedimento adotadas 
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para a licitação devem seguir os parâmetros estabelecidos na lei, não 

sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo”. 

 

Contudo, deve-se atentar que para o cumprimento desse princípio não se peque pelo 

“formalismo”, consistente no apego exacerbado e à formalidade, a implicar à absoluta 

frustração da finalidade principal do certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa 

para o ente licitante de forma a prestigiar a isonomia entre os interessados.  

 

De acordo com Hely Lopes Meirelles, o procedimento formal, entretanto, 

não se confunde com “formalismo”, que se caracteriza por exigências 

inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo não se anula o procedimento 

diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação 

nas propostas desde que, por sua irrelevância, não causem prejuízo à 

Administração ou aos licitantes. 

 

Tal situação corresponde exatamente ao caso em tela, visto que cabe o Presidente, no momento 

da realização do certame, agir com razoabilidade e parcimônia na análise de eventuais falhas e 

omissões, para que o processo não seja interrompido ou frustrado por conta de excesso de 

formalismo, o que obviamente não ocorreu, tendo em vista a inabilitação da Recorrente.  

 

Dessa forma, constatando-se a presença de todos os documentos essenciais à habilitação 

foram devidamente apresentados, deve o Presidente da CPL agir com sabedoria e 

razoabilidade habilitando a empresa Recorrente, tendo em vista que foram satisfeitas as 

formalidades necessárias à contratação do vencedor. 

 

A habilitação da Recorrente, in casu, não fere o princípio da isonomia, haja vista que a empresa 

Recorrente efetivamente demonstrou possuir todos os requisitos necessários à habilitação, 

sem incluir qualquer documento posterior à realização da abertura do certame.  

 

Nesse sentido, o TCU já decidiu:  

Concluiu-se que as desclassificações acima relatadas se deram por razões 

de aspecto meramente formal, sem levar em consideração o princípio da 

razoabilidade e a competitividade do certame. As falhas cometidas pelas 

referidas empresas, a princípio, não provocaram qualquer reflexo em suas 

propostas, e sua aceitação não feriria a isonomia entre os concorrentes e 

não teria qualquer efeito indesejável na execução do contrato, somente 

caracterizando excesso de formalismo em detrimento da competitividade 

do certame.  
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Diante disso, observa-se que a atitude do Presidente de inabilitar a empresa Recorrente merece 

reforma, posto que a mera ausência e erro formal da comissão não é suficiente para elidir a 

Recorrente do certame. 

 

Isso porque a licitação não é um fim em si mesmo, pois embora o procedimento licitatório 

possua natureza formal, este deve superar e transcender a burocracia exacerbada e inútil, pois 

o objetivo do procedimento é garantir a eficácia da máquina administrativa, orientando-se pelos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Joel de Menezes Niebuhr ensina que a:” jurisprudência e a doutrina vêm 

assinalando que licitantes não devem ser inabilitados ou desclassificados 

de licitação pública em virtude do desatendimento de exigência 

meramente formal, que não se revista de utilidade prática ou que possa 

ser suprida por elementos ou dados que possam ser aferidos noutros 

documentos ou noutras informações que constem dos próprios autos do 

processo de licitação pública”. 

 

Com efeito, além de todo o exposto, vale dizer que o Presidente não se mostrou flexível em 

relação ao formalismo no que se refere a empresa com sua decisão de inabilitação, haja vista 

que, A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete 

o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.  

 

DO DESCUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE:  

 

Com base no art. 3º, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, podemos identificar como princípios 

jurídicos que são aplicáveis às licitações: LEGALIDADE; IMPESSOALIDADE; MORALIDADE; 

IGUALDADE; PUBLICIDADE; PROBIDADE ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO OBJETIVO. 

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.” (Grifos nossos)  

 

Boa parte desses preceitos já se encontra consubstanciada no art. 37 da Constituição Federal. 

Vejamos:  
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

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

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...).”  

 

Os princípios são regras que servem de interpretação das demais normas jurídicas, apontando 

os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os princípios procuram eliminar 

lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. 

 

Com suporte na doutrina e jurisprudência, pode-se entender como desídia da Administração 

deixar de exigir a comprovação de qualificação técnica, nos exatos termos do edital e normas 

pertinentes, face ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de restar 

prejudicada a futura execução do objeto ora posto em licitação, em prejuízo ao interesse público 

do qual não se pode descurar.  

 

Isso significa que tanto as regras de regência substantivam quanto procedimental não poderão 

ser atropeladas pela Administração e pelos licitantes, permanecendo vigorosas ao longo da 

licitação.  

 

DO PEDIDO 

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do 

presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Presidente da Prefeitura 

Municipal de CAPINZAL DO NORTE-MA, exercendo o juízo de mérito e de retratação, 

conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui 

acatada. 

Nestes Termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Trizidela do vale/MA, 08(oito) de junho de 2022. 

 

 

CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ n° 38.282.738/0001-61 

José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho 

CPF sob nº 884.357.333-00 

RG sob nº 114031099-0 

Empresário 
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