
ILUSTRISSIMA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcA0 DA 
CONCORRENCIA PUBLICA N00112018 

C 0 S CONSTRUTORA LTDA, já devidarnente qualificada nos 

autos da concorrência püblica em epigrafe, vern respeitosarnente a presenca 
de V.Sa. propor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

e mernoriais, corn fuicro na Lei 8.666/93 e do edital do certarne, 
contra a decisào que julgou a ernpresa COS COSTRUTORA LTDA inabilitada 

para a próxima fase do certame, vez que a licitantes apresentou suposta 
certidào de registro do CREA/PA dentro de sua validade mas corn divergència 
de datas entre a contrataçao de profissional e o contrato de trabalho corn 0 

mesmo 6.5.3 - QUALIFICAcAO TECNICA do edital. 
Nesse sentido, requer que desde já, a ilustre cornissão realize A 

diligencia no docurnento e reconsidere sua classificação a próxirna fase do 
certarne, provocando corn isto major concorrência e econornia ao erário 
Pub! i co. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Rio Maria-PA, 06 de junho de 2018. 

S CONSTRUTORA LTDA 

r. 



RAZOES RECURSAIS 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

0 presente recurso se encontra cabalmente tempestivo, vez que a 

Licitação ocorreu no dia 29/05/2018, devendo o recurso ser apresentado no 
prazo de 05 (cinco) dias üteis posteriores a realizaçâo do certame, protocolado 
hoje não Na o que discutir quanto a sua tempestividade. 

2—DOS FATOS 

Como de conhecirnento no dia 29 de maio do ano de 2018 realizada 

a licitacào supramencionada, na qual após análise dos envelopes de 
habilitacão fora proferida a decisão desta ilustre comissão de licitacao na qual 
declarou habilitadas para a prOxima fase do certame apenas a empresa JN 
PRESTAcAO DE SERVIOS - LTDA - ME, ocorre que a nobre comissão ao 
proferir tal sentenca passa a cercear o direito da livre concorréncia entre as 
ernpresas, provocando corn isto rnaior concorrOncia e econornia aos cofres 
pUblicos, tendo em vista que a empresa ora Recorrente fora desciassifica por 
supostamente ter descumprido exigéncias contidas no mesmo editat 

Indignada corn sua inabilitacao, a ora Recorrente propOs recurso, no 
sentido de comprovar que o fato gerador de sua inabilitação seja reconsiderado 
uma vez\ que o docurnento de obrigatoriedade conforme solicitado pelo edital 
pelos itens foi totalmente satisfeito perante a lei 8666/93 e o edital que 
regularnenta esta licitaçao, conforme versa no contrato de prestaçâo de 
serviços entre o profissional e a empresa na sua CLAUSULA TERCEIRA: Do 
prazo. "0 prazo de validade deste contrato e indeterminado, corn inicio da 
prestaçào de servicos dia 21/05/2014, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo por uma das partes desde que comunicado corn antecedência de 
30(trinta) dias" conforrne registrado em ata, estando assim o técnico 
responsável apto para representar a licitante, e em decorréncia desse fato a 
licitante cumpriu plenamente exigência contida no item 65.3.5 do edital. 

0 qual versa "Os responsáveis técnicos e/ou equipe técnica acima 
elencados deverão, pertencer ao quadro permanente do licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo como tal, para fins deste edital, 
sócio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 
administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em carteira de 
trabalho e Previdencia Social; o prestador de serviços corn contrato escrito 
firmado corn o licitante, ou corn dec!aração de compromisso de 

vinculacäo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certarne" 
Ademais, mesmo que a ilustre comissäo não entenda dessa forma, o 

que rasgaria completamente a lei das licitaçöes, acredita a Recorrente que 
essa ilustre comissáo, prezando pelo princIpio da legalidade que rege a 
administraçào püblica, considerará a empresa recorrente COS 
CONSTRUTORA LTDA Habilitada a próxirna etapa do certame. ESSENCIAL 



PARA A SEGURANA JURIDICA DESTA ADMINIsTRAcA0 E DO 
CUMPRIMENTO DO CERTAME. 

3— DO DIREITO. DA NECESSIDADE DE REFORMA NA DECISAO 
QUE DESABILITOU A EMPRESA 

A Comissão de Licitacao do certame em comento ensejou em grave 
violaçâo aos ditames licitatôrios, ao edital do certame e a legislaçâo, pois a 
empresa ora considerada inabilitada pela mesma, , qual seja, por considerar a 
certidão de registro e quitação do CREA/PA cassada como nâo cumprimento 
de item especifico constante no edital. 

Ademais, caso a ilustre comissão mnsista no erro de considerar a 
empresa desabilitada, cumpre-se ressaltar que o edital é a "lei da Iicitaçâo" e 

deve ser respeitado sem qualquer violacao, seja pelos licitantes seja pela 
comissão responsável pelo processo, e habihtar as empresas em comento é 
clara violaçâo ao referido edital, que claramente Nessa linha de raciocInio 
dispôe o ilustre Marçal Justen Filho acerca dos principios que regem 0 

processo licitatOrio: 

o da vinculação do instrumento convocatório faz do 
edital ou do convite a lei interna de cada licitacao, 
impondo-se a observância de suas regras a 
Administracao PUblica e aos licitantes, estes em 
face dela e em face uns dos outros, nada 
podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou 
aquém de suas cláusulas e condicOes; o art. 41 
da Lei n°. 8.666/93 ilustra a extensão do princIpio ao 
declarar que a "A administracão não pode 
descumprir as normas e condiçöes do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada" 

(Cornentários a lei das licitaçöes e contratacoes da 
administração püblica, 2007, p. 62-3). 

Não obstante a isso, outro princIpio norteador dos certames 
Iicitatórios é o da legalidade, o qual está previsto no art. 30  da lei 8666/93, e 
neste sentido, tal principlo institui uma auséncia de liberdade da comissào e 
corn isso a plena vinculação aos ditames do edital, vejamos: 

MARAL JUSTEN FILHO - COMENTARIOS A LEI 
DE LICITAcOES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, AIDE EDITORA, 2a EDI(;AO, 
PAG. 30). "No procedimento licitatório, desenvolve-
se atividade vinculada. Isso significa auséncia de 
liberdade (como regra) para a autoridade 
administrativa. A lei define as condicöes da autuação 



dos agentes administrativos, estabelecendo a 

ordenaçâo (sequência) dos atos a serem praticados 
e impondo condicöes excludentes de escolhas 

pessoais ou subjetivas. 

De mais a mais, os tribunals pátrios tOrn mantido o posicionamento 
pacificado de que normas obrigatôrias contidas no edital devem ser cumpridas 
sem escusa. 

Ademais, seguindo o mesmo liame de pensamento tern entendido o 
Tribunal Regional Federal da 2 1  Regiao: 

"Administrativo - Licitacào Pübtica - Principio da 
vinculacao ao Edital. Il - Em matéria de licitacão 
püblica impera o princIpio da vinculacão ao Edital (lei 
interna da licitaçao) tanto para o licitante quanto para 
a administraçào pUblica, nao se justificando o 
descumprimento de quaisquer de suas condicöes 
corn base em mera interpretação unilateral, uma vez 
que o instrumento em questão fornece os meios 
destinados a sanar quaisquer düvidas quanto a 
interpretaçáo dos seus termos. Ill. Recurso a que se 
nega provimento." (TRF - 2 1  Região, P Turma, MAS 
0200004-9, DJ 30/07/96, p.52.403) 

Portanto, resta-se mais do que claro que o entendimento pátrio paira acerca da 
vinculação ao edital e corn isso ao princIpio da legalidade, nâo sendo admitido 
entào, qualquer ato contrário ao que dispöe o edital licitatOrio, assim como fora 
o ato realizado por esta ilustre CPL. 

4— DOS PEDIDOS 

- Que a Ilustre comissáo faca seu juizo de retratacao, no sentido de 
classificar a empresa COS CONSTRUTORA LTDA por tel preenchido todos os 
requisitos do edital, da legislaçâo e na jurisprudOncia, na apresentacâo de suas 
propostas. 

- Caso náo entenda pela retrataçâo, que receba e conheca o 

presente recurso sob seu efeito suspensivo e o remeta no prazo legal para a 
autoridade hierarquicamente superior, para que esta profira seu 
posicionamento acerca da presente discussão, sob pena de nulidade dos atos 
posteriores. 

- Mao sendo acatado a presente medida recursal, requer que sejam 
extraidas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao ilustre 
Representante da Controladoria Geral da União e Ministerio Publico, com o fim 

I 



de apurar possiveis irregularidades na prática dos atos administrativos na 
conducao do referido certame. 

Nestes termos, 

Pede deferimento, 

Rio Maria-PA, 06 de unho de 2018. 

CISCO 
	

LTD5 
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C.O.S CONSTRUTORA LTDA 
Avenida: Rio Maria -n° 1827 - Próximo ao Laticinlo - Setor Centro - CEP: 68.530-000 . Rio Maria - Pará 

CNPJ: 10.673.296/0001-65 

CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvlcos. 

CONTRATANTE: C 0 S CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida Avenida Rio Maria, 1827 - 
Próximo ao LaticInio- B: Setor Centro - Rio Maria/PA, inscrita no CNPJ sOb o n° 10.673.296/0001-
65, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário Cristino de Oliveir'a 
Souza, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 19149 SSP-TO, CPF: 
620.863.911-53, residente e domiciliado na Avenida Rio Maria, 1827 - Próxirno ao LaticInio- B: 
Setor Centro - Cidade, Rio Maria, Estado do Pará. 

CONTRATADO: Engenheiro Civil JAQUISON SANTOS ANDRADE, Registro CREA-PA n° 
250562921-8, brasileiro, viüvo, inscrito no CPF: 254.111.871-68 e Carteira de Identidade n° 2/R-
2.842.855, residente e domiciliado Rua Goncalves Ledo, 210 - B: Centro - Cidade de Xinguara, 
Estado do Path. 

0 presente contrato se regerá pelas cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto: 
0 objeto do contrato é a prestacâo de servicos profissionais na Area da Engenharia civil, restrita as 
atribuiçôes do contratado, conforme previsto na legislacäo vigente. 

CLAUSULA SEGT.JNDA: Da Remuneraço e carga horária: 
0 contratado receberá a remuneracAo de R$ 3.748,00 (Três mil e Setecentos e quarenta e oito 
Reais), para umajornada diana de 4 horas diárias de segunda a sexta feira, no horário de 15:00h as 
1 9:OOh, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

CLAUSULATERCEIRA: Do prazo: 
0 prazo de validade deste contrato é: INDETERMINADO, corn início da prestacào de servicos dia 
2 1/05/2014, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado 
corn antecedência de 30(tninta) dias. 

CLAUSULA QUARTA: Do foro: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Xinguara - PA para dirimir as questOes dec r entes deste contrato. 
E, por estaremjustos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) as de igua 

pr, na presenca de duas testemunhas. 

\)MtZj bwz4c 
/TRATTE: C STINO DE 0. SOUZA, 

C1PJ: 10j3.296I0001-65. 

CPF: 

lOAb.,iulho de 2017. 

CONTRA1: JAQUISo1'ANDRADE, 
REGISTRO 	CREA-PA n° 250562921-8. 

Lzc6 /t 

-Jo 
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• 	
CLRTIDAO DE REGISTRO E QUITAcA0 

	

' 	 PESSOA JURIDICA 
Lei Federal NO 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Parã 

No 165728/2018 
Emissão: 01/06/2018 

Valudade: 30/06/2018 

Chave: 9d67d 

CERTIFICAMOS que a Empress mencionada encontra-se registrada nesle Conseiho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme as dados impressos 
costa certidáo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa cáo so encontra em débito corn o Corrselho do Engenharia 0 Agronornia do Par/i - CREA-PA, 
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita 8(s) atribuicao(cOes) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

lnteressado(a) 

Empresa: C 0 S CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ' 10.671296/0001-65 

Registro: 000000931-7 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 2.500.000,00 

Data do Capital: 05/07/2017 

Faixa: 6 

Atividades CNAE: 

Objetivo Social' CONSTRUcAO DE EDIFICIOS: INSTALAcOES HIIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (COMO COMPLEMENTOS DA 
CoNsTsucAo CIVIL): INSTALACAO DE SISTEMA DE PREvENcA0 CONTRA INGENDIO: OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE: 
SERVIOS DE PINTURA DE EIDIFiCIOS EM GERAL; OBRAS DE FuNDAcOEs: ADMINISTRAcAO DE OBRAS (DE ENG. CIVIL): MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS: OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM: 
coNsTRucAo DE RODOVIAS E FERROVIAS: CONSTRUcAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS: OBRAS DE uRBANIzAcA0 7  RUAS, FRACAS 
E cALcADAs: CONSTRUçAO DE BARRAGENS E REPRESAS: C0NsTRucA0 DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRucOES CORRELATAS; OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (PARA USO NA 
coNslRuçAo CIVIL): coNsTRucAo DE INSTALAçOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIcAO DE EDIFICIOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS; PREPARAcA0 DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (PARA OBRAS / CONSTRUçAO CIVIL). OBJETIVO PARCIAL. 

Restricoes do Obletivo Social: 

Endereco Matriz. Avenida RIO MARIA, 1827, CENTRO, Rio Maria, PA, 68530000 

Tipo de Registro: IDEFINITIVO ( EMPRESA) 

Data tnicial: 14/10/2009 

Data Final: lndefinido 

Registro Regional: 0000008520EMPA 

- Descriçáo 

CERTIIDAO DE REGISTRO E c3UITAcAO PESSOA JURIDICA 

Informaçoes / Notas 

- A capacidade técnico-profissional do empresa e comprovada pelo conjunto dos acervos técnico5 dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidäo tove sue validade reduzida em virtudo do vencimento do BOLETO do ANUIDADE em Aborto 4225318. Data do vencimento do 
boleto: 30/0612018 

A falsificacâo deste documento constitui-sc em crime previsto no Codigo Penal 

Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteraçao posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Ultima Anuidade Paga 

Ano: 2017 (5/5) 

Parcelamento Ann: 2018 
	

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/5 

Autos de lnfraçào 

Responsaveis Técnicos  

Profissional: MARCUS VINICIUS VIEIRA VIANA SOUZA 

Registro: 151716087-1 

CPF: 031.416.381-60 

Data Inicio 27/0212018 

Data Fini: tridet/nido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuicáo: Artigo 7 da Lei n 5.194166; artigo 28 do IDecreto 23.569/33, alineasa, b, c (so cursor ?Ferrovias?), d, a (exceto IDrenagem), f. g 
(exceto Aeroportos), h, j a I, artigo 7 do Resolucao n218173 do CONFEA, EXCETO Drenageni e Aeroportos. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO 

Profissionat: THIAGO LEMAITRE ANUNCIACAO BERNARDINO 

Registro: 101313254-8 

CPF: 006.507131-09 

A autenticidade desta Certidda pixie ser verificada em bttp'//crea-pa.sitac.com.br/publico/,  con, a chase: 98678 

Impresso em: 01/0612018 as 11:1947 por: adapt. ip: 177.36.246.152 
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CERTIDAO DE REGISTRO E QuITAcA0 
PESSOAJURIDICA 	 CREA 

Let Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará 

No 165728/2018 
Emissão: 01/06/2018 

Validade: 30/06/2018 

Chave: 9d67d 

Data tnicio, 25/07/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulos do Profissional: 

ENtGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribulcao: ARTIGOS SE 9 DA RESOLUCAO 218173 DO CONFEA. 

Tipo de Responsabllidade: RESPONSAVEL TCNICO 

Profissional JAQUISON SANTOS ANDRADE 

Registro: 250562921-8 

CPF. 254.111.871-68 

Data Inicio 23/06/2014 

Data Fim; Indefinido 

Data Fini de Contrato: Indetinido 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

AtribuiçSo: ART. 70  DARES. 218173, DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO 

A autenticidade desta CertidSo pode ser veriticada em: httpl/crea-pa.sitac.corn.bripublico/, corn a chase: 9667d 

Impresso em 0110612018 as 11:19:47 por: adapt. tp:  177.36.246.152 
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