
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

ARAGUAIA - PA. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PE/2022.007-PMSJA 

SRP - Objeto: Registro de preço para 

eventual e futura contratação de empresa 

para execução de serviços comuns de 

engenharia, contínuos 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. 

 

A empresa CTHT BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, 

com sede na Avenida I, Quadra 299, Lote 05, Sala B, Bairro Cidade Jardim, 

Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, por intermédio de seu representante legal, o 

Sr. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 

CPF sob o nº 745.337.623-87, portador do RG nº 1541196 SSP/MA, residente e 

domiciliado na Rua C6, SN, Quadra 65, Lote 07, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas 

- PA, CEP: 68.515-000, vem respeitosamente perante a Vossa Senhoria interpor o 

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, de forma tempestiva conforme prevê a 

legislação vigente, especialmente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo 4º, 

inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face da sua inabilitação, 

pelos fatos e fundamentos demonstrados a seguir.  

 

I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Inicialmente, registra-se que a Recorrente é uma empresa idônea, de comprovada 

competência, detentora de grande credibilidade e reconhecimento regional. 

Ressalta-se, ainda, que a Recorrente não possui intuito algum de ludibriar a 

Administração Pública, buscando sempre uma participação impecável nos 

processos licitatórios em que participa.  

 



Dito isto, a Recorrente reconhece a capacidade, honestidade e conhecimento do 

Ilmo. Sr. Pregoeiro e na certeza de poder confiar na sensatez deste, assim como, no 

bom senso da Autoridade que lhe é superior, a Recorrente apresenta as seguintes 

razões recursais, as quais certamente serão corretamente apreciadas e deferidas, 

evitando assim maiores transtornos. 

 

É importante esclarecer que o requerimento em epígrafe está completamente 

amparado no ordenamento jurídico pátrio e que a Recorrente manifestou sua 

intenção de recorrer quando convocada pelo Ilmo. Sr. Pregoeiro, dentro do prazo e 

nas condições estabelecidas pelo artigo 4º, inciso XVIII da Lei Nº 10.520/2002, 

bem como em estrita obediência ao item 11 do Edital do Pregão Eletrônico 

supracitado, conforme o que se segue abaixo: 

 

“DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO, 

TENDO EM VISTA A INABILITAÇÃO 

EQUIVOCADA DA EMPRESA CTHT BRASIL, 

INCLUSIVE QUANTO A MERA FORMALIDADE 

DE ASSINATURA DE DECLARAÇÃO, QUE FORA 

INSERIDA VIA LOGUIN E SENHA QUE VALIDA A 

AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DA 

PARTICIÇÃO NO CERTAME (CONFORME 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DO 

TCU), BEM COMO QUANTO, AOS 

SOMATÓRIOSDOS ATESTADOS DE 

CAPACIDADE TÉCNICAS QUE SÃO SUPERIORES 

AOS SOLICITADOS (DIGA-SE DE PASSAGEM 

ERRONEAMENTE, POIS NÃO HÁ PREVISÃO 

LEGAL PARA SE PEDIR QUANTITATIVO DO 

PROFISSINAL, E SIM TÃO SOMENTE OS ITENS, 

PODENDO SER SOMENTE UMA QUANTIDADE 

DE EXECUÇÃO, CONFORME NORMATIZAÇÃO 

DO CREA, JURISPRUDENCIAS, 

ENTENDIMENTODO TCM E TCU) E AINDA 



ACERCA DAS ALEGAÇÕES INFUNDADAS FEITAS 

PELO ILUSTRE PREGOEIRO, QUE 

INSISTENTEMENTE BUSCA MACULAR O 

PROCESSO, INABILITANDO EMPRESA IDÔNEA, 

O QUE SERÁ ENCAMINHADO AO MPPA, 

OUVIDORIA MUNICIPAL E TCM PARA 

APURAÇÃO DAS ACUSAÇÕES, BEM COMO JÁ 

REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.” 

 

II - DA TEMPESTIVIDADE  

 

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a 

intimação para a manifestação da intenção de recurso se deu aos 03 de março de 

2022. Sendo o prazo legal para a apresentação da presente peça recursal de 03 

(três) dias úteis, concedidos respeitosamente pelo Ilmo. Sr. Pregoeiro, o termo final 

do prazo se dará às 18 horas do dia 08 de março de 2022. Portanto, este Recurso 

encontra-se em rigorosa observância dos prazos descritos na legislação, bem como 

dos prazos procedimentais elencados no item 11 do Edital, merecendo, pois, 

recebimento e processamento.  

 

III - DO RESUMO DOS FATOS 

 

No dia 14 de fevereiro de 2022 foi publicado o Edital do Pregão Eletrônico, de Nº 

PE/2022.007-PMSJA SRP, para registro de preços, no âmbito da Prefeitura 

Municipal de São João do Araguaia - PA. O certame foi marcado para o dia 24 de 

fevereiro de 2022 às 08 horas e 30 minutos, sendo o Portal de Compras Públicas 

(www.portaldecompraspublicas.com.br) o sistema eletrônico utilizado para seu 

processamento. 

 

O objeto do dito certame era o Registro de preço para eventual e futura 

contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, 

contínuos e sob demanda para manutenção preventiva e ou corretiva, conservação 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


e pequenos reparos, em prédio e espaços públicos da Prefeitura e Fundos 

Municipais de São João do Araguaia - PA. 

 

A Recorrente participou do certame, sagrando-se vencedora do lote único, pelo 

valor unitário de R$ 3.390.000,00 (três milhões e trezentos e noventa mil reais), 

após a inabilitação da licitante MRM JUNQUEIRA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI. Contudo, o Ilmo. Sr. Pregoeiro considerou a empresa 

inabilitada, nos seguintes termos: 

 

“Retornando a analise aos documentos da 

empresa MRM JUNQUEIRA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELE e do responsável 

técnico o senhor Romulo Galvão Melo CREA 

151625560 detentor dos atestados fornecidos a 

empresa 1ª colocada, foi verificado que os 

técnicos apresentados pela CTHT BRASIL 

EIRELI, os senhores RENAN E SILVA SILVESTRE 

Registro no CREA-PA 151527345 detentor das 

CATs nº 203490/2020, 154247/2017, 

220482/2020, 194720/2019, 191211/2019 e 

251430/2021 e THENIUS BRITO DE SOUSA no 

CREA-PA 2100455540 detentor das CATs nº 

182582/2019, 151330/2017, 182582/2019, 

fazem parte da equipe técnica da empresa 

GALVÃO E SILVESTRE ENGENHARIA LTDA de 

acordo com CERTIDÕES nºs. 244823/2021, 

249572/2021 pg. 01 e 249574/2021. Havendo 

indícios de que a participação de ambas foram 

para tentar “macular” o processo e fraudar a 

competitividade. Comprova-se o vínculo dos 

responsáveis os Srs. RENAN E SILVA SILVESTRE 

Registro no CREA-PA 151527345 detentor das 

CATs nº 203490/2020, 154247/2017, 



220482/2020, 194720/2019, 191211/2019 e 

251430/2021 e Sr. THENIUS BRITO DE SOUSA 

no CREA-PA 2100455540 detentor das CATs nº 

182582/2019, 151330/2017, 182582/2019, Sr. 

EDER PAULO SANTOS ALVES 1505237874 

detentor das CATs nº 242663/2021, 

243682/2021, 246355/2021, o representante 

legal da empresa deixou de assinar as 

Declarações de Contratação Futura com os 

técnicos, não comprovando o vínculo com os 

profissionais, deixando de atender o item 

9.11.1.4. do edital. Além disso a empresa não 

atende o disposto no item (9.11.1.6.) (Os 

atestados devem somar, pelo menos, à 

quantidade exigida neste edital, assim 

considerados:), não comprovando, através de 

atestado técnico, expertise para os serviços: 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO totalizando somente o 

valor de 391,62 m² executado. Desta forma a 

empresa está INABILITADA por não atender o 

edital. O processo foi encaminhado à 

Procuradoria do Município de São João do 

Araguaia, onde será solicitado junto ao Portal de 

Compras Públicas, o pedido de verificação dos 

IP 19s (Protocolo de rede) do computador das 

empresas MRM JUNQUEIRA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELE e CTHT BRASIL 

EIRELI para a confirmação da possibilidade de 

crime. E também estamos encaminhando cópia 

integral do Processo Administrativo ao 

Ministério Público Estadual e Procuradoria 



Geral do Munícipio para ficarem ciente dos atos 

do Pregoeiro e equipe de apoio”. 

 

Nesse contexto, o Ilmo. Sr. Pregoeiro desferiu graves acusações à Recorrente, sem 

conceder à mesma a chance de defesa e do contraditório. Das graves acusações, 

cumpre inicialmente salientar que o Edital é claro em não proibir a contratação do 

mesmo responsável técnico por licitantes diferentes. Corrobora-se a isto, o fato de 

que o responsável técnico não responde pela empresa, não tem atribuições de 

dono. Seu trabalho se resume à etapa de execução e não de contratação, embora a 

sua capacidade técnica tenha que ser comprovada na fase de licitação.  

 

Frisa-se, ainda, que a falta de assinatura do representante legal da Recorrente na 

Declaração de Contratação Futura pode ser suprida por solicitação do Ilmo. Sr. 

Pregoeiro, a fim de privilegiar a proposta mais vantajosa, ou pode, ainda, ser 

considerada excesso de formalismo, vez que todos os documentos foram anexados 

através de login e senha pessoal e intransferível, sendo de total responsabilidade 

da licitante a alimentação do referido Portal. Isto, por si só, configura ciência do 

representante legal da Recorrente.  

 

Ademais, quanto à alegação de que a Recorrente não atende ao disposto no item 

9.11.1.6 do Edital, por não comprovar através de atestado técnico expertise para o 

serviço de REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA 

MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, destaca-se que de acordo com a 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, especialmente as decisões mais 

recentes, é possível exigir quantitativos mínimos para fins de qualificação técnica 

profissional em uma licitação. Mas, para tanto, ao exigir quantitativos mínimos 

para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional das licitantes, 

cumpre à Administração apresentar motivação capaz de evidenciar que essa 

exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser 

assumida pela vencedora do certame, o que a Administração não o fez.  

 



Portanto, a decisão de inabilitação da Recorrente se mostra descabida e fere o 

princípio da seleção da proposta mais vantajosa, conforme adiante ficará 

demonstrado. 

 

IV - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Em análise da jurisprudência recente do Tribunal de Contas da União, vê-se que, 

com o intuito de se privilegiar e otimizar a ampla competitividade no processo 

licitatório, é possível retificar vícios que podem ser afastados de forma a evitar a 

inabilitação ou desclassificação de uma licitante. Nesse sentido, afasta-se a forma 

para privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, da 

ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa. Por essa razão, 

os órgãos de controle apontam cada vez mais que os atos do processo licitatório 

devem ser guiados pelo formalismo moderado. Senão, vejamos: 

 

“A segunda é a constatação de que parte das 

impropriedades identificadas podem ser 

amenizadas com base nos princípios do 

formalismo moderado e da busca da verdade 

material, os quais orientam o curso dos 

processos no âmbito desta Corte. Ressalto 

que, em que pese a empresa vencedora ter 

entregado atestados incorretos em um primeiro 

momento, ela posteriormente demonstrou, por 

meio da apresentação de novos documentos, 

que possuía a capacidade de fornecer os itens 

licitados. Ademais, os atos e as diligências 

realizados pelo pregoeiro, com vistas a sanar o 

erro ocorrido, têm amparo do item 8.1 do edital 

do certame (peça 1, p. 22) e do artigo 43, § 3º, 

da Lei 8.666/1993. Outrossim, destaco que não 

houve questionamento quanto à veracidade dos 

documentos apresentados, apesar de um deles 



estar datado com a mesma data de sua entrega. 

Nesse ponto, contudo, seguindo o argumento 

defendido pela Selog, quanto à não 

razoabilidade de exigência de dois atestados, 

verifico que a apresentação apenas do segundo 

atestado pela empresa já seria suficiente para a 

sua habilitação.” (Acórdão nº 825/2019 – 

Plenário do Tribunal de Contas da União). 

Grifou-se. 

 

Pelo formalismo moderado, tem-se que a interpretação e aplicação das regras 

do Edital deve sempre ser guiada pelo atingimento das finalidades da 

licitação. Conforme relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues no Acórdão 

1.758/2003- Plenário (Tribunal de Contas da União): 

 

“Ressalto, preliminarmente, que o edital não 

constitui um fim em si mesmo. Trata-se de 

instrumento para a consecução das 

finalidades do certame licitatório, que são 

assegurar a contratação da proposta mais 

vantajosa e a igualdade de oportunidade de 

participação dos interessados, nos precisos 

termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93.” 

Grifou-se. 

 

Aqui não se desconsidera o dever dos licitantes de comparecerem à licitação 

munidos dos documentos exigidos no Edital. Todavia, não se ignora que a 

Administração pode facultar diligências e esclarecimentos que viabilizem a análise 

do preenchimento dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

Destaca-se lição de Adílson Abreu Dallari: 

 

“Em oposição ao princípio da verdade formal, 

inerente aos processos judiciais, no processo 



administrativo se impõe ao princípio da verdade 

material. O significado deste princípio pode ser 

compreendido por comparação: no processo 

judicial normalmente se tem entendido que 

aquilo que não consta dos autos não pode ser 

considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita 

às provas produzidas nos autos; no processo 

administrativo o julgamento deve sempre 

buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha 

que se valer de outros elementos além daqueles 

trazidos aos autos pelos interessados. A 

autoridade administrativa competente para 

decidir não fica na dependência da iniciativa da 

parte ou das partes interessadas, nem fica 

obrigada a restringir seu exame ao que foi 

alegado, trazido ou provado pelas partes, 

podendo e devendo buscar todos os elementos 

que possam influir no seu convencimento.” 

(FERRAZ, Sério; DALLARI, Adílson de Abreu. 

Processo administrativo. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 109).  

 

Nesse sentido, o Ilmo. Sr. Pregoeiro deveria ter afastado o excesso de formalismo 

em favor da ampliação da disputa e da seleção da proposta mais vantajosa, quando 

constatou a falta de assinatura do representante legal da Recorrente, 

considerando, conforme mencionado anteriormente, que todos os documentos 

foram anexados através de login e senha pessoal e intransferível, sendo de total 

responsabilidade da Recorrente a alimentação do referido Portal.  

 

Outrossim, quanto à qualificação técnica-profissional da licitante, entende-se 

possível que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 

especialmente as decisões mais recentes, é possível exigir quantitativos mínimos 



para fins de qualificações técnica operacional e profissional em uma mesma 

licitação. 

 

Para tanto, ao exigir quantitativos mínimos para fim de comprovação da 

capacidade técnico-profissional das licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 

8.666/93), cumpre à Administração apresentar motivação capaz de evidenciar que 

essa exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser 

assumida pela vencedora do certame. 

 

No Acórdão nº 534/2016 - Plenário, a Min. Relatora ponderou: 

 

(…) é compatível com o interesse público 

contratar empresas e profissionais com 

experiência comprovada na execução da obra 

que se irá executar. A questão não é a 

exigência da comprovação de experiência 

anterior, mas a razoabilidade dos 

parâmetros estipulados. (Grifamos.) 

 

No caso em tela, não há qualquer motivação para a exigência dos quantitativos, de 

modo que se entende que um profissional que já tenha executado serviço similar, 

seja capaz de executar o objeto da pretendida contratação. Desta forma, a 

Administração errou ao inabilitar empresa idônea e detentora da melhor proposta, 

vez que a mesma comprovou possuir todos os requisitos elencados na legislação 

para habilitação no certame. Ademais, embora a comprovação de qualificação 

técnica referente a REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE 

FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO tenha sido de valor inferior ao 

exigido no Edital, os profissionais apresentados pela Recorrente comprovaram, 

através dos Acervos, a REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA, que é superior, 

demonstrando que possui capacidade técnica para a execução do objeto licitado. 

 

Por fim, quanto as alegações do Ilmo. Sr. Pregoeiro de que a Recorrente teria 

tentado “macular” o processo e fraudar a competitividade, destaca-se que não 



compete ao Ilmo. Sr. Pregoeiro a faculdade de acusar licitantes idôneas ao seu bel-

prazer. Sendo assim, a Administração DEVE apresentar provas de tais alegações, 

quando as fizer.  

 

V - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Sendo assim, a Recorrente pugna que: 

 

1. Esse respeitável Pregoeiro reconsidere a decisão que julgou como inabilitada a 

Recorrente, reconhecendo-a como habilitada e vencedora do certame; 

 

2. Subsidiariamente, não sendo reconsiderada a decisão, se digne o Ilmo. Sr. 

Pregoeiro em fazer a remessa do presente Recurso à Autoridade que lhe for 

imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, conhecendo-o e dando-

lhe provimento para que, diante dos fatos, considere habilitada e vencedora a 

Recorrente, reformando-se a decisão de sua inabilitação. 

 

Nestes Termos, 

 

Pedimos deferimento. 

 

Parauapebas - PA, 08 de março de 2022. 

 

 
___________________________________________ 

CTHT BRASIL EIRELI – EPP 
CNPJ Nº 35.651.632/0001-08 
José Bezerra Sobrinho Filho 

RG Nº 1541196 SSP/MA 
CPF Nº 745.337.623-87 

Administrador 
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