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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 230/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2021 - SEMED 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO 

MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA. 

IMPULSO: MANIFESTAÇÃO SOBRE O RECURSO 
RECORRENTE:  FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA – ME. 
 
 

MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 
         A Presidente da CPL, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no exercício de 

suas atribuições mandamentais designadas pela Portaria n.º 122/ 2021 – SEMED de 01 de setembro 

de 2021, apresenta para fins administrativos suas considerações acerca do Recurso Administrativo 

apresentado pela empresa FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMERCIO, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ n.º 14.725.635/0001-60. 

 

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO APRESENTADO 

                        Em sucinto exame preliminar acerca do pedido formulado, tem-se que: 

1.TEMPESTIVIDADE: O pedido foi depositado na sala do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos – 

SEMED, no dia 17/12/2021, cumprindo o lapso temporal declinado no art. 109, I, alínea a, da Lei 

8.666/93. 

2. FORMA: O pedido da recorrente foi formalizado pelo meio previsto em Edital, com identificação da 

licitante, subscrevendo a peça o seu representante legal Sr. Elizeu Oliveira Batista, o postulante 

realizou a juntada, a peça do contrato social que comprova que é o representante legal da empresa, 

restando atendido o requisito forma.  

3. DAS ALEGAÇÕES: Fundamentou a peça, elencando os fatos, os fundamentos e apontando os 

permissivos para subsidiar o pedido final. 

 

2 – DAS ARGUMENTAÇÕES 

  

                        A empresa FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, questiona a decisão 

proferida pela Comissão de Licitação quando da sua inabilitação considerando que a mesma não fez 

juntada aos documentos de habilitação da Certidão Simplifica e ausência da relação de máquina, 

equipamentos e veículos.  

 

3 - DA ANÁLISE    

               A impetrante carrega no corpo de suas alegações alguns pontos para justificar o 

pedido principal, senão vejamos:  

                           A Lei Geral de Licitações, guardada sob o n.º 8.666/93, declara no   art. 30, parag. 6:  
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   “A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

 § 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 

relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. (grifos 

nossos)  

 

                 A Administração Pública guardou estreita observância ao que prevê o permissivo 

legal apontado, inclusive subsidiando a redação do Edital que carrega as regras do procedimento 

licitatório, logo, cai por terra a teoria aventada pela licitante que a simples declaração de que 

disponibilizará os veículos, maquinas e equipamentos quando da assinatura do contrato, fato 

interessante, considerando declarar a licitante ter a expertise necessária na seara da Construção Civil. 

                 Cumpre destacar que em nenhum momento no instrumento editalicio a 

Administração Pública solicitou que houvesse a comprovação da propriedade dos bens, requisitou 

somente a relação, explicita (conforme o permissivo legal) dos bens. Quanto ao argumento carregado 

no corpo do petitório de que tal exigência frustraria o caráter competitivo do certame não procede, posto 

que atenderam o chamado da Administração Pública o total de 22 empresas, ademais, caso os 

licitantes verifiquem que qualquer solicitação no instrumento editalicio poderia obstaculizar a sua 

participação no certame, gozam da prerrogativa de impugnar o Edital, o que não foi feito pela 

impetrante, que após a sua desabilitação aventa prejuízos oriundos de tal solicitação.  

                            O item 10.10.7 do instrumento editalício declara a necessidade das licitantes 

apontarem, “ Relação de disponibilidade de veículos, maquinas e equipamentos a ser 

disponibilizada para execução das obras desta licitação, com a apresentação da declaração formal de 

sua disponibilidade, sob pena de não habilitação “, a ausência no corpo da declaração do rol de 

equipamentos e máquinas macula a declaração, ensejando o não aproveitamento. Por certo que não 

cabe a Administração Pública determinar, a priori, o quantum a ser apresentado pela licitante, 

considerando nesse momento o princípio da razoabilidade.  

                            A recorrente declara que não guarda a obrigação de dispor de equipamentos antes 

da formalização do contrato. 

                           Após a leitura acurada do instrumento editalício não foi verificado nenhuma obrigação 

assumida pela licitante que poderia imputar-lhe despesas antes de possível formalização contratual, se 

a empresa já executou obras, então “deveria” deter o mínimo para a implementação dos trabalhos.  

              Carrega ainda no corpo de suas alegações que a desabilitação pelo outro fato 

motivador, ausência da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, é insuficiente, mesmo que 

tal solicitação esteja declarada formalmente no corpo do Edital. 

              No certame, objeto do instrumento recursal, o que se pretende, especificamente no 

item 10.6 do instrumento convocatório é verificar a saúde financeira da licitante que pretende pactuar 

com a Administração Pública, os dados colhidos através da Certidão Negativa de Falência e 
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Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa, do Balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, devidamente registrados na Junta Comercial competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa e dos índices de liquidez, denotando que a capacidade econômica financeira da 

licitante esta resguardada e, caso seja consagrada como vencedora do certame para fins de 

contratação, a Administração Pública utilizará como régua de corte a Certidão Simplificada que 

comprovará o Capital Social, integralizado, para aferir o total a ser pactuado pela licitante. 

                  Alega a licitante que a juntada aos documentos de habilitação da Certidão de Inteiro 

Teor supri a necessidade proclamada pela Administração Pública, pois como alega a recorrente a 

Certidão de Inteiro Teor carregada a comprovação do capital social integralizado, infelizmente tal 

certidão não carrega o capital integralizado, os contratos sociais, e foram diversas alterações carregam 

no seu corpo tais informações. Exatamente pelo fato das licitantes alterarem os seus Pacto Sociais, é 

que a Administração Pública, por segurança jurídica, reclama a presença junto a qualificação 

econômica da Certidão Simplificada. 

                              A Administração Pública ao deflagrar procedimentos licitatórios, especialmente na 

modalidade concorrência, com valores orçados acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) precisa 

acautelar-se, não com o fito de cercear a participação das licitantes, mas para que haja o cumprimento 

do objeto pactuado. 

                

4 – CONCLUSÃO 

    Considerando que a SEMED busca sempre o interesse público, em tudo guardando 

obediência ao princípio da legalidade e atendendo o que preconiza o instrumento editalício.  

    Considerando que a licitante FAMILIAR COSNTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA deixou 

de fazer juntada de declaração com a relação de veículos, maquinas e equipamentos, que não atende 

o que preconiza o instrumento editalício, e da Certidão Simplificada decido por manter a 

INABILITAÇÃO da licitante.  

                Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Autoridade Administrativa 

superior para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e o que está 

guardado no Art. 109, parag. 4º da Lei 8.666/93.  

    

Santarém, 12 de janeiro de 2022. 

 

 

Aldoêmia Regis Corrêa 
Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria 122/2021 - SEMED  
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