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PREGÃO ELETRÔNICO: PE/2022.007-PMSJA SRP 
 

 

RECORRENTE: CTHT BRASIL EIRELI 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUOS E SOB DEMANDA 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS 
REPAROS, EM PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE 
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA. 
 

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

Acato as razões apresentadas no bojo do parecer jurídico, pelo exposto, pelo não provimento 

do recurso administrativo interposto, a fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE as alegações 

apresentadas e ACATANDO provimento ao recurso da recorrente CTHT BRASIL EIRELI, alterando 

a decisão que INABILITOU a recorrida por não atender aos reclames exigidos pelo edital de licitação.  

 

 

São João do Araguaia/PA, 21 de março de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS 
PREFEITA MUNICIPAL 

MARCELLANNE 

CRISTINA SOBRAL 

MARTINS:9480169029

7

Assinado de forma digital 

por MARCELLANNE 

CRISTINA SOBRAL 

MARTINS:94801690297
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ERRATA DA DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE  
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2022.007-PMSJA SRP 
 
 
Onde se lia: 
 
  
Acato as razões apresentadas no bojo do parecer jurídico, pelo exposto, pelo não provimento do 

recurso administrativo interposto, a fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE as alegações 

apresentadas e ACATANDO provimento ao recurso da recorrente CTHT BRASIL EIRELI, alterando 

a decisão que INABILITOU a recorrida por não atender aos reclames exigidos pelo edital de licitação.  

 
 
Leia-se:  
 
 

Acato as razões apresentadas no bojo do parecer jurídico, pelo exposto, pelo não provimento do 

recurso administrativo interposto, a fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE as alegações 

apresentadas pela recorrente CTHT BRASIL EIRELI devendo prosseguir o processo licitatório na 

forma da legislação competente.  

 

 
São João do Araguaia/PA, 21 de março de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 
MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS 

PREFEITA MUNICIPAL 
 

 
 

MARCELLANNE 

CRISTINA SOBRAL 

MARTINS:9480169029

7

Assinado de forma digital 

por MARCELLANNE 

CRISTINA SOBRAL 

MARTINS:94801690297
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PARECER JURIDICO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 

 
 “O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a 

Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor 
fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada 
pelo parecerista”. 
 

Parecer Jurídico: 030  

 

Processo Administrativo de Licitação n.º PE - 007/2022 – PMSJA - SRP  

Modalidade: Sistema de Registro de Preço, Tipo Menor Preço Por Lote nos Termos da Lei. 
 

INTERESSADO: CTHT BRASIL EIRELI. 

 

 

I - RELATÓRIO  

 

Trata-se, de recurso administrativo interposto pela empresa CTHT BRASIL 

EIRELI, no âmbito da fase de habilitação do procedimento licitatório, realizado na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE nº 007/2022 – PMSJA 

- SRP, respectivamente, contra a decisão da Comissão de Licitação a qual INABILITOU a 

licitante CTHT BRASIL EIRELI ao certame. 

Devidamente notificada, a empresa inabilitada CTHT BRASIL EIRELI 

apresentou tempestivamente recurso administrativo. 

Com os autos vieram toda a documentação referente ao edital e seus anexos, 

os documentos de habilitação das licitantes e o respectivo recurso. 

O recurso administrativo foi interposto no prazo e forma legal, tal como 

previsto no edital. 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO  

 

A) DA NATUREZA JURÍDICA DO PARECER  
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Como é por todos consabido, o termo “processo” refere-se à relação jurídica 

entre pessoas, preordenada a um fim, ainda que se fale de uma noção teleológica. Pois bem, 

para se chegar ao fim do processo, há necessidade de inúmeros atos que, por consecutivo, 

impulsionam o feito, promovendo, assim, uma verdadeira marcha processual. Neste 

espectro, após a confecção do presente opinativo, necessário se faz a lavratura de decisão a 

ser tomada pela autoridade administrativa competente. 

Quero com isto dizer que o parecer jurídico constitui-se, tão somente, como 

uma mera opinião emitida pela Procuradoria Geral do Município, não constituindo sua 

manifestação como ato administrativo em sentido formal e material apto a aumentar ou 

restringir a esfera de direito do servidor. Ou seja, o parecer não outorga ou até mesmo 

retira direito do servidor, mais, tão só, confere uma opinião de cunho jurídico frise-se a 

nortear o administrador a praticar ou decidir o processo, como se diria no adágio popular 

de sorte que o Procurador do Município não se confunde com a pessoa do Administrador 

Público. 

No campo doutrinário “os pareceres são atos administrativos que expressam 
a opinião do agente público sobre determinada questão fática, técnica ou jurídica (...). Em 

princípio, os pareceres não vinculam a decisão administrativa a ser proferida pela autoridade competente no caso concreto”. 
Resta clarividente, pois, que o parecer é meramente opinativo, não sendo 

obrigatório e tampouco vinculativo, de modo que não tem o condão de compelir a Administração que emitirá decisão sobre o assunto. Cumpre anotar que o “parecer não é 

ato administrativo, sendo quando muito, ato de administração consultiva, que visa a 

informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa” (Celso Antônio Bandeira de Melo, “Curso de Direito Administrativo”, 
Malheiros Ed., 13ª. Ed., p. 377). Ou seja, trata-se ato meramente opinativo. 

 

B) VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Da análise do art. 37, XXI da CF percebe-se que a licitação deverá assegurar 

igualdade de condições a todos os concorrentes, sob pena de incorrer em ilegalidade, 

vejamos:  

XXI – ressalvadas os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

O art. 3º da Lei 8.666/93 deixa claro os objetivos da licitação, veja-se: 

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.   

Nesse sentido, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é 

corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. 

Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de 

forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competividade. 

Desse modo, a vinculação dos participantes aos exatos termos estipulados no 

Edital de Licitação é princípio fundamental do procedimento licitatório. Nesse sentido 

também é a jurisprudência do STJ, in litteris:  

O principio da vinculação ao edital restringe o próprio ato 

administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação de empresas 

que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório (REsp 

595079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, STJ, DOU  

“É ENTENDIMENTO CORRENTO NA DOUTRINA, COMO NA 

JURISPRUDÊNCIA, QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO 
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LICITATÓRIO, CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E É 

INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO 

CURSO DA LICITAÇÃO. AO DESCUMPLIR NORMA 

EDITALÍCIAS, A ADMINITRAÇÃO FRUSTRA A PRÓPRIA RAZÃO 

DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS PRINCÍPIOS QUE 

DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINITRATIVA, TAIS COMO: O 

DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA.” (STJ, MS 

nº. 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo. DJU 01.06.1998). 

Então, se o edital no procedimento licitatório constitui lei entre as partes, 

este deve ser respeitado como foi concebido, e nenhuma mudança por ser promovida, sob 

pena de ferir os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade e 

legalidade.  

Conforme determina o Edital Assim, entende-se que os órgãos ou entidades 

públicas, ao confeccionar seus editais de licitação, devem exigir que os mesmo devem ser 

cumpridos conforme o determinado na CF.  

Nesse sentido, tem decidido o Tribunal de Contas da União: 

“após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação dos licitantes, mediante confronto com as exigências e 

condições do ato convocatório, serão desclassificados e não-aceitos 

aqueles que não atenderem ao que foi estabelecido...”  

“O licitante que deixar de fornecer, quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no ato 

convocatório ou com irregularidades será considerado inabilitado” 

(Licitações e Contratos orientações Básicas – 3º Edição Revista, 

Atualizadas e Ampliada – Brasília 2006 – TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO Pagina 169.) (Grifo nosso). 

Uma simples leitura das cláusulas contidas no edital do pregão eletrônico nº. 

07/2022 da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia que foi expressamente prevista a 

necessidade de comprovação de qualificação técnica através da apresentação de atestado 

de capacidade técnica para fins de comprovar que a licitante já forneceu serviços 

compatíveis com o objeto licitado. Assim, veja-se:  
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9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.11.1.6. Os Atestados devem somar, pelo menos, à quantidade exigida 

neste edital, assim considerados: 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÃMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEIRAMENTO.  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE 

Demolição de revestimento cerâmico de forma 
manual, sem reaproveitamento. 

900 m² 

Remoção de trama de madeira para cobertura, 

de forma manual, sem reaproveitamento. 

900 m² 

Trama de madeira composta por ripas, caibros 
e terças para telhado. 

800 m² 

Instalação Elétrica (instalações de fios e cabos) 4.650 m² 

Revestimento cerâmico para piso e paredes 2.650 m² 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos. 

15.000 m² 

Aplicação e lixamento de massa látex e acrílica 
em paredes duas demãos. 

7.000 m² 

Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, 
inclusive estrutura de fixação. 

600 m² 

Assim, o edital é expresso em exigir a comprovação da qualificação técnica, 

mediante apresentação de atestado de capacitação técnica fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, sendo assim a recorrente não atendeu os preceitos contidos 

no edital, deixando assim de cumprir as exigências previstas no art. 27 da lei 8.666/93.   

Ainda a recorrente não atendeu o requisito do item 9.11.1.4. Assim vejamos. 

9.11.1.2. A comprovação de vínculo profissional será feita mediante 

apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas das 

anotações da CPTS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da 

respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou do livro correspondente 

devidamente registrado no Ministério do Trabalho ou contrato de 

trabalho (modelo CREA/PA) ou contrato de trabalho futuro. No caso de 

sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato 

Social e a sua última alteração e/ou consolidação, bem como a Certidão 

Cargo e Função acompanhada do ART respectivo emitido pelo CREA 

sede da licitante.  
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Portanto, está evidenciada a vinculação da Administração ao Edital que 

regulamenta o processo licitatório. Trata-se de uma segurança para os licitantes e para o 

interesse público, extraída do Princípio do procedimento formal, que determina à 

Administração a observância das regras por ela própria lançadas no instrumento que 

convoca e rege a licitação.  

Administração Pública, não tem interesse em restringir a participação de 

licitantes, e sim contratar com empresas sérias, obedecendo aos princípios básicos 

norteadores de Lei de Licitações e Contratos, que são os da Legalidade, da Impessoalidade, 

da Moralidade, da Igualdade e da Publicidade. Deve-se esclarecer que não há vedação legal 

aos meios utilizados pela Administração para perseguir sua finalidade maior, qual seja: o 

atendimento das necessidades da Administração de forma eficiente e eficaz. 

 

C) DA CLÁUSULA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O inciso II, do art. 30 da lei de Licitações e Contratos traduz que a documentação relativa à qualificação técnica ser para comprovar: “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 com da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos”. 
O edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem 

de atender os requisitos estabelecidos no edital estará sujeitas a não serem admitidas, 

declaradas incapazes ou desclassificadas. 

Logo, será mister observar o princípio do julgamento objetivo, o qual é 

corolário do principio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos 

documentos se deu com base em critério indicados no Edital. 
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Pois bem, a qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica de 

o licitante conferir segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno 

conhecimento técnico para a execução do contrato. 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.” 

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. 

E exigência de experiência em execução de obra contida no edital justifica-se 

dado o interesse da Administração em contratar uma empresa, por empreitada por preço 

unitário, que deverá ser responsabilizar pela execução completa de uma reforma, isto é, 

pela responsabilidade técnica, pelos materiais, pela-de-obra, pelos trâmites burocráticos e 

administrativos, e por todas as demais responsabilidades ligadas intrinsicamente à 

execução da obra. 

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. 

Nesse aspecto, a licitante não comprova e nem demostra experiência na 

execução de importante área operacional. Conforme os atestados apresentado pela 

empresa, resta comprado nos autos que tais atestados de capacitação não atingiu e nem 

cumpriu o exposto no edital que é lei entre as partes, senão vejamos:     

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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9.11.1.6. Os Atestados devem somar, pelo menos, à quantidade exigida 

neste edital, assim considerados: 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÃMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEIRAMENTO.  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE 

Demolição de revestimento cerâmico de forma 
manual, sem reaproveitamento. 

900 m² 

Remoção de trama de madeira para cobertura, 

de forma manual, sem reaproveitamento. 

900 m² 

Trama de madeira composta por ripas, caibros 
e terças para telhado. 

800 m² 

Instalação Elétrica (instalações de fios e cabos) 4.650 m² 

Revestimento cerâmico para piso e paredes 2.650 m² 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos. 

15.000 m² 

Aplicação e lixamento de massa látex e acrílica 
em paredes duas demãos. 

7.000 m² 

Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, 
inclusive estrutura de fixação. 

600 m² 

 

A jurisprudência dos Tribunais de Contas acerca de capacidade técnica-

operacional leciona que a exigência em execução de obra tem como objetivo garantir que 

as contratações da Administração Pública tenham capacidade operacional de executar 

adequadamente o objeto. Isto é, elas devem dispor de capacidade gerencial de 

operacionalização integral do empreendimento, de modo a adimplir o objeto: 

Frise-se novamente, que o atestado de capacidade técnica apresentado pela 

empresa recorrente não comprova a execução de obra, tanto que os atestados de 

capacitação técnica não é compatível com o que a empresa recorrente demostrou nos autos 

administrativos, ou seja, a recorrente apresentou atestado de capacitação incompleto e 

inferior ao requerido no edital. 

Assim, a recorrente não demonstrou ter capacidade operacional para a 

execução do objeto pretendido pela Administração.  

 

D) DA FALTA DE ASSINATURAS NAS CONTRATAÇÕES FUTURAS. 
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O edital vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não 

sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar 

determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das cláusulas 

constantes no mesmo implica a desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, 

pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteados da licitação, expressos 

no art. 3º da lei nº 8.666/93. 

Ocorre que a empresa recorrente deixou de apresentar diversas assinaturas 

nas declarações de contratação futuras, no momento e prazo estipulado no ato 

convocatório razão pela qual, acertadamente, foi considerada inabilitada, sendo eliminada 

do certame. Não podendo os contratos de contratação futura sem assinaturas ser 

considerados como documentos validos para fins de habilitação, sob pena de violação ao 

principio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Em tal pro, ressalte-se lição do administrativo MARÇAL JUSTEN FILHO: 

“Os particulares apresentam as suas proposta e documentos, que serão 

avaliados de acordo com os critérios previsto na Lei e no ato 

convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, 

concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser 

contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-

se, então da isonomia na execução da licitação. todos os interessados e 

participantes merecem tratamento equivalente.”  

Assim, a ora recorrente, ao deixar de apresentar diversos declaração de 

contratação futura sem devidas assinaturas constante do ato, acabou por desatender o 

estabelecido no subitem 9.11.1.4 do edital licitatório, não podendo a Administração agora, 

ir de encontro ao estabelecido no edital de licitação. 

Como é sabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de 

atentar para todas as suas exigências. Com efeito, aquele que não apresentar os 

documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres 

e deverá ser inabilitados. 

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

CNPJ: 05.854.534/0001-07 

  

 
 

End: Praça José Martins Ferreira, s/n – Centro – são João do Araguaia/PA – CEP: 68. 518 - 000 
E-mail: prefeituramsja@gmail.com. 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas 

para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se torna 

inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

O principio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 

impessoalidade e à probidade administrativa. 

(...) 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras 

de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por 

exemplo, a dispensa de documentos ou a fixação de preço fora dos limites 

estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do 

licitante, como, de resto, impõe o art. 48 do Estatuto”.  

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento, o qual é 

corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos 

documentos se deu com base em critérios indicados no ato de convocatório. 

Em última análise, não merecem acolhimento as teses trazidas à baila pela 

recorrente. É sim, caso de manutenção da decisão classificatória e consequentemente 

desprovimento do recurso interposto pela empresa CTHT BRASIL EIRELI. 

 

CONCLUSÃO  

 

Ante todo exposto baseado nos princípios da vinculação ao edital, bem como 

da legalidade, moralidade, esta assessoria opina pelo CONHECIMENTO E RECEBIMENTO DO 

RECURSO INTERPOSTO, porque é tempestivo, OPINANDO-SE QUE NO MÉRITO SEJA 

NEGADO PROVIMENTO, consubstanciado na fundamentação supra alinhavada devendo 

prosseguir o processo licitatório na forma da legislação competente. Após decisão, 

intimem-se os interessados. É o parecer que submeto à consideração superior. 
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É o parecer. 

 

São João do Araguaia 17 de março de 2022 

 

 

        MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 
Procurador Geral do Município 

Portaria nº15/2021 

OAB/PA nº 18.260-a 
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PARECER TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL 
 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PE/2022.007-PMSJA SRP 
 
 
 

Trata-se de parecer técnico referente à análise da proposta de preços e 
exigências técnicas relativas ao processo licitatório n° PE/2022.007-PMSJA SRP, 
cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 
DE ENGENHARIA, CONTINUOS E SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS 
REPAROS, EM PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E 
FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA, de interesse da 
Prefeitura Municipal de São João do Araguaia. 
 
 
 

Sumário Executivo 
 
 

Objeto: Pregão Eletrônico 
 
Referência: PE/2022.007  
 
Data da Análise: 25 de fevereiro de 2022.  
 
Objetivo: Emissão de parecer Técnico quanto à compatibilidade com as especificações 
técnicas e orçamento base do edital de contratação 2022.007. 
 
 Licitante: CTHT BRASIL EIRELI 
CNPJ: 35.651.632/0001-08 
 
 
Documentos apresentados 
 
 

• Orçamento Básico Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA  
• Registro de preço  

 
 
Análise comparativa da documentação apresentada. 
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Análise 
 

       Do Pregão Eletrônico 
 
 
O Pregão Eletrônico é composto por:  
 

• Registro de preço comercial;   
 

• Orçamento de Serviços itens unitários;  
 

•  Composições analíticas de preços unitários;  
 

•  Cronograma Físico - Financeiro;  
  

• Composição de Leis Sociais;  
 

•  Demonstrativo de Taxa de BDI; 
 
Quanto ao Orçamento 
 
Pela análise comparativa do orçamento apresentado ao orçamento proposto 

concluímos que o orçamento apresentado está de acordo com a planilha orçamentária 
da administração, dessa forma está compatível com o solicitado no certame.  
 

Quanto ao cronograma físico - financeiro  
 
O Cronograma físico – financeiro está compatível com o prazo de execução dos 

serviços propostos.  
 
 
Quanto a Composição de Leis Sociais 
 
 

  Pela análise comparativa quanto à composição o mesmo está compatível com 
o mercado de trabalho local.  

 
 
Quanto ao Demonstrativo de Taxa de BDI 
 

  Planilha Analítica da Composição do BDI está compatível de acordo com 
Acórdãos do TCU da lei complementar n° 123 de dezembro de 2006 e de n° 2622/2013. 
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Quanto à composição analítica de custo 
 
Pela análise das composições dos serviços, percebeu-se que está compatível 

com o certame. 
 
 
Quanto à qualificação técnica 
 

De acordo com a análise das qualificações técnicas constatou-se que os 
acervos apresentados pela referida empresa não contemplam a qualificação 
exigida na planilha de composição do item 9.11(Qualificação técnica) do edital, 
na qual se refere a REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, sendo a exigência mínima de 900 m² 
de execução desse serviço, o encontrado nos documentos apresentados foram 391,62 
m² de remoção de estrutura de madeira e 403 m² de remoção de estrutura metálica 
somando então 794,62 m² de execução desse serviço. 
 
 

Parecer 
 

Mediante análise exposta, este profissional devidamente qualificado emite 
parecer não favorável quanto a conformidade de compatibilização das exigências 
técnicas apresentadas pela empresa CTHT BRASIL EIRELI requeridas no edital 
PE/2022.007.  

Embora a empresa não tenha apresentado nenhuma inconformidade 
processual, tal não cumpriu a exigência mínima de um dos itens solicitados no referido 
edital. 

 
 
É o parecer. 

 
São João do Araguaia-PA, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

______________________________ 

Vitor Frank da Silva 
Eng. Civil - CREA/PA 1518351760 
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