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PARECER DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-PMSN 

 

 

 
Processo Administrativo nº 01901001/21 
Processo de Licitação nº 2/2021-220101 

 

ASSUNTO: Parecer referente aos documentos de habilitação apresentados pelas 

empresas: V.S. ENGENHARIA LTDA, VR3 EIRELI e a CBS SERVIÇOS DE 

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI. 

 

 

Preliminarmente, insta salientar que para regulamentar o procedimento da 

licitação, exigido constitucionalmente, foi criada a Lei n. 8.666/1993 com o objetivo de 

garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação 

ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

 

Entre os princípios acima relacionados gostaríamos aqui de destacar, apenas dois 

princípios básicos da licitação pública, não que os demais sejam menos importantes, 

porém este princípio é o que mais se adequa ao assunto em comento: 

 

“1. Princípios da Isonomia (Igualdade): Significa 

dar tratamento igual a todos os interessados na 

licitação. É condição essencial para garantir 

competição em todos os procedimentos licitatórios; 

 

2. Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório: No ato convocatório constam todas as 

normas e critérios aplicáveis à licitação. É por meio 

dele que o Poder Público chama os potenciais 

interessados em contratar com ele e apresenta o 

objeto a ser licitado, o procedimento adotado, as 

condições de realização da licitação, bem como a 

forma de participação dos licitantes. 
 

3. Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio 

significa que o administrador deve observar critérios 

objetivos definidos no ato convocatório para o 

julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o 

julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de 

critérios não previstos no ato convocatório, mesmo 

que em benefício da própria Administração. ” 

 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância 

enseja nulidade do procedimento. Além de 

mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem 

seu sentido explicitado, segundo o qual “a 

Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o 

julgamento e classificação das propostas se façam de 

acordo com os critérios de avalição constantes do 

edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, 

como se verifica pelos artigos citados, como aos 

licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos 

requisitos do instrumento convocatório (edital ou 

carta-convite). 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na 

carta-convite, as condições para participar da 

licitação, os interessados apresentarão suas 

propostas com base nesses elementos; ora, se for 

aceita proposta com desrespeito às condições 

previamente estabelecidas, burlados estarão os 

princípios da licitação, em especial o da igualdade 

entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos 

termos do edital poderá ser prejudicado. 

Também estariam descumpridos os princípios da 

publicidade, da livre competição e do julgamento 

objetivo com base em critérios fixados no edital”. 

 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: 

 

“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 a regra 

fixada não é respeitada, o procedimento se torna 

inválido e suscetível de correção na via 

administrativa ou judicial. 

O princípio 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. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o 

edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que 

oportunamente, mas os licitantes deverão ter 
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conhecimento da alteração e a possibilidade de se 

amoldarem a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o 

descumprimento das regras de convocação, deixando 

de considerar o que nele se exige”. 

 

Deste modo, esta comissão observou os princípios supramencionados para tomar 

as decisões com relação os documentos de habilitação apresentado, visando resguardar 

principalmente o interesse da Administração Pública. Na sequência estaremos 

ponderando cada observação feita pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

1. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Passamos a análise dos elementos abordados com relação os documentos de 

habilitação apresentados na sessão de abertura do dia 05/04/2021 e sua concordância 

com as imposições do edital alusivo a licitação de nº 002/2021-PMSN na modalidade 

Tomada de Preços. 

 

 

EMPRESA: V.S. ENGENHARIA LTDA 

1.1. Considerando o Processo nº 01901001/21, que versa acerca do procedimento 

licitatório da Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN, que possui como objeto a 

contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de MANUTENÇÃO 

DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO, compreendendo a execução de serviços de manutenção permanente, 

mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental 

necessários, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, 

neste município; 

1.2. Considerando que diante da abertura dos documentos de habilitação da empresa 

V.S. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 11.292.691/0001- 60, das diligencias realizadas; 
1.3. Considerando a análise técnica do julgamento dos documentos de habilitação da 

empresa V.S. ENGENHARIA LTDA, no qual CONSTATOU-SE: 

 
A) Não foi encontrado no CNAE da empresa o Serviço de 

Locação de Veículo, impossibilitando a execução do 

projeto que prevê em item exclusivo na planilha a 

locação de um veículo (tipo Pick-up) para prestação 

dos serviços, ao qual a empresa não estaria apta; 
B) Alegou-se suposta irregularidade no livro diário 

apresentado junto com o balanço patrimonial não está 

assinado, tanto pelo contador quanto pelo proprietário; 
C) Apresentação da DECLARAÇÃO de enquadramento da 

empresa para ME/EPP encontra-se sem a assinatura do 

contador, em desacordo com o item 7.32 do Edital; 
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D) Ausência de apresentação de certidão indicativa dos 

cartórios de protesto e letras da sede/jurisdição da 

licitante em desacordo com o item 7.21 do Edital; 
E) Ausência de apresentação de acervo de técnico 

solicitado no item 7.6 do Edital ‘ ao qual solicita 

comprovação de (Serviços de Construção, reforma ou 

conclusão de edificações especifica ou similar); 
F) Na relação nominal de equipe mínima de trabalho do 

licitante, contatou-se a ausência de apresentação dos 

profissionais solicitados no item 7.17 a); 
G) Ausência de apresentação do documento comprobatório 

de registro na Junta Comercial no balanço patrimonial 

em desacordo com o item 7.23 b). 

 

1.4. Com relação as alegações da empresa CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E 

MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, no que tange a ausência de CNAE para locação 

de veículos, entendemos que não houve desatendimento ao edital, visto que, o objeto da 

licitação é serviço de manutenção do parque de iluminação pública do município, e não 

locação de veículos. A exigência do veículo, serve somente como garantia que a futura 

contratada disponha de estrutura necessária para atender o objeto da licitação.  

1.5. No que se refere a observação da empresa ENGEARTE ENGENHARIA E 

SERVIÇOS EIRELI sobre a ausência de assinatura do contador e proprietário no 

balanço patrimonial, de igual forma, esta comissão entendeu que não houve 

descumprimento, tendo em consideração que a empresa V.S. ENGENHARIA LTDA 

adota a Escrituração Contábil Digital, através do SPED – Sistema Público de 

Escrituração Digital, instituído pelo Decreto nº 6.022/2007. O SPED é instrumento que 

unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e 

documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 

jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 

informações, e as assinaturas dos documentos são realizadas de forma eletrônica, 

tornando-se válidas e autênticas, dispensando qualquer reconhecimento de firma, e ao 

verificar a autenticidade disponível no documento apresentou, constatou-se que os 

mesmos são verídicos. 

1.6. No que concerne a ausência de assinatura do contador na Declaração de 

Enquadramento, novamente não se vislumbra descumprimento do edital, tendo em 

vista, que é possível verificar em outros documentos apresentados pela empresa a 
comprovação de que se enquadra como ME/EPP, tais como a Certidão Simplificada da 

Junta Comercial, onde é possível verificar claramente o porte da empresa, além do que, 

tal fato, ainda que considerado, não seria motivo de inabilitação, apenas perderia os 

benefícios de ME/EPP. 

1.7. Em relação a observação da ausência de certidão exigida no subitem 7.21, ao 

consultar a documentação apresentada pela empresa V.S. ENGENHARIA LTDA 

identificamos que foram apresentadas 03 (três) certidões negativas de protestos, 

conforme exigido no subitem 7.21, deste modo, não há óbice que enseje a inabilitação 

da empresa. 

1.8. No que tange a alegação de ausência de acervo técnico solicitado no subitem 7.6 do 

edital, esclarecemos que a licitação em comento, trata-se contratação de empresa para 
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prestação de serviços de manutenção do parque de iluminação pública do município de 

Santarém Novo, assim sendo, tem-se cristalina a definição do objeto. Soma-se ainda que 

o subitem 7.16 do edital, informa com clareza que o atestado deverá ser apresentado em 

consonância com o objeto, senão veja: “7.16 - Os atestados deverão atender a todas as 

características citadas no objeto licitado, caso contrário não serão considerados pela CPL”. 

Ocorre que por erro de digitação a exigência do subitem 7.6 do edital, informou 

erroneamente que o atestado deveria conter “serviços de construção, reforma ou 

conclusão de edificações”, porém, é notória que tal exigência decorre de um erro 

formal, que pode ser facilmente esclarecido ao consultar a exigência do subitem 7.16, ao 

qual informa que os atestados devem atender ao objeto da licitação. Portanto, não há 

motivos para inabilitar a empresa, tendo em consideração que o erro cometido se origina 

da Administração. 

1.9. Em relação ao apontamento da ausência de atendimento ao subitem 7.17 “a”, 

constatamos nos autos que a empresa apresentou a declaração de indicação das 

instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, onde é possível identificar a equipe 

técnica de trabalho composta pelo Sr. ADAUTO SOUZA DOS SANTOS, Engenheiro 

Civil e RICARDO SOUZA GUTIERREZ, Engenheiro Eletricista. 

1.10. Relativo ao subitem 7.23, “b”, conforme esposado anteriormente, a empresa adota 

o Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto nº 6.022/2007 – 

SPED. Portanto, não há motivos para inabilitação.   

1.11. Diante exposto, entendemos que a empresa atendeu as exigências mencionadas 

nas alíneas do item 1.3 deste parecer, pois constata-se cumprimento das regras do edital, 

deste modo, consideramos a empresa HABILITADA. 

 

 

EMPRESA: VR3 EIRELI 

 

1.12. Considerando o Processo nº 01901001/21, que versa acerca do procedimento 

licitatório da Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN, que possui como objeto a 

contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de MANUTENÇÃO 

DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO, compreendendo a execução de serviços de manutenção permanente, 

mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental 

necessários, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, 

neste município; 

1.13. Considerando que diante da abertura dos documentos de habilitação da empresa 

VR3 EIRELI, CNPJ: 12.507.345/0001-15, e das diligencias realizadas; 

1.14. Considerando a análise técnica do julgamento dos documentos de habilitação da 

empresa VR3 EIRELI, no qual CONSTATOU-SE: 

 
A) Sobre a divergência de endereço na CND FGTS 

apresentada ao qual consta o Endereço desatualizado 

da mesma. 
B) O CAT (certidão de Acervo Técnico) apresentado do 

Eng. Eletricista não constam as descrições dos 

serviços executados, e os CAT’s apresentados do 
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Engenheiro Civil onde constam serviços múltiplos 

aos quais não seriam supostamente de competência 

técnica do profissional, conforme descrito no próprio 

corpo do documento que diz: (está Certidão é Válida 

Exclusivamente, para as Atividades de 

ENGENHARIA CÍVIL) aos não se engloba a 

vertente Elétrica, mesmo que a ART seja exclusiva 

do Engenheiro Civil. 
C) O Acervo técnico Apresentado encontra-se em 

desacordo com os itens especificados planilha 

orçamentária base, quanto a sua singularidade do 

item, por se tratar sim de serviços elétrico, mais de 

outra natureza e complexidade, como exemplo não 

comporta a troca de braços de luminárias públicas; 
 

1.15. Com relação as alegações da empresa da empresa CBS SERVIÇOS DE 

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, no que tange a divergência 

de endereço na CND do FGTS, entendemos que não houve desatendimento ao edital, 

visto que, trata-se do mesmo CNPJ, e o fato de constar o endereço antigo na certidão da 

empresa VR3 EIRELI, não invalida o documento, tampouco enseja inabilitação. Trata-

se apenas de alterações cadastrais que poderá ser sanada posteriormente pela empresa.  

1.16. No que concerne as alíneas B e C acima, verificamos que empresa VR3 

apresentou atestado em desconformidade, tendo em vista que acervos tratam de objetos 

totalmente distintos, se comparados ao objeto da TP 002/2021-PMSN. Ocorre que a 

licitação em comento, trata da contratação de empresa para MANUTENÇÃO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, entretanto, as planilhas que 

compõem os acervos técnicos apresentados pela empresa VR3 não contemplam 

iluminação pública, propriamente dita. Soma-se ainda o parecer técnico desfavorável do 

departamento de engenharia do município, (anexo), onde informa que os acervos não 

atendem os pré-requisitos. Deste modo, identifica-se desatendimento ao edital.  

1.17. Diante exposto, entendemos que a empresa não atendeu as exigências 

mencionadas nas alíneas do item 1.14, alíneas B e C deste parecer, pois constata-se 

descumprimento das regras do edital, deste modo, consideramos a empresa 

INABILITADA. 

 

EMPRESA: CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

EIRELI 

 

1.18. Considerando o Processo nº 01901001/21, que versa acerca do procedimento 

licitatório da Tomada de Preços nº 002/2021-PMSN, que possui como objeto a 

contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de MANUTENÇÃO 

DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO, compreendendo a execução de serviços de manutenção permanente, 

mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental 

necessários, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, 

neste município; 
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1.19. Considerando que diante da abertura dos documentos de habilitação da empresa 

CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, CNPJ: 

32.492.897/0001- 04, e das diligencias realizadas; 

1.20. Considerando a análise técnica do julgamento dos documentos de habilitação da 

empresa CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

EIRELI, no qual CONSTATOU-SE: 

 
A) A CND MUNICIPAL apresentada não consta 

data de Emissão, somente Prazo de validade de 90 

(Noventa) dias, impossibilitando o aferimento de 

regularidade de validade. (DEVERÁ 

DILIGENCIAR); 

B) Ausência de apresentação acervo de técnico 

solicitado no item 7.6 do Edital, ao qual Solicita 

comprovação de (Serviços de Construção, 

reforma ou conclusão de edificações especifica ou 

similar); 

C) Na relação Nominal de equipe Mínima de 

Trabalho do Licitante, contatou-se a ausência de 

apresentação dos profissionais solicitados no item 

7.17 a); 

D) Na visita técnica apresentada foi constatada a 

presença somente do Engenheiro Elétrico sem a 

presença do Engenheiro Civil em desacordo com 

o item 7.18 do Edital; 

E) O Acervo técnico apresentado de engenharia 

Elétrica é responsabilidade do Sr. NELSON 

DUARTE DE LIMA JUNIOR, ao qual não tem 

vínculo empregatício comprovado com a licitante 

em desacordo com o item 7.9 do Edital. 

 

1.20. Com relação as alegações da empresa da empresa VR3 EIRELI, no que tange a 

ausência de data de emissão na CND municipal, entendemos que não houve 

desatendimento ao edital, visto que, a certidão apresentada consta a validade impressa 

no próprio documento, e sua autenticidade pôde ser verificada pelo portal do município 

de Castanhal, sendo, portanto, considerada válida.  

1.21. Referente a alegação do desatendimento do subitem 7.6 do edital, conforme 
esposado anteriormente, a licitação em comento trata-se de contratação de empresa para 

prestação de serviços de manutenção do parque de iluminação pública do município de 

Santarém Novo, assim sendo, tem-se cristalina a definição do objeto. Soma-se ainda que 

o subitem 7.16 do edital, informa com clareza que o atestado deverá ser apresentado em 

consonância com o objeto: “7.16 - Os atestados deverão atender a todas as características 

citadas no objeto licitado, caso contrário não serão considerados pela CPL”. Ocorre que por 

erro de digitação a exigência do subitem 7.6 do edital informou erroneamente que o 

atestado deveria conter “serviços de construção, reforma ou conclusão de edificações”, 

porém, é notória que tal exigência decorre de um erro formal que pode ser facilmente 

esclarecido ao consultar a exigência do subitem 7.16, ao qual informa que os atestados 
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devem atender ao objeto da licitação. Portanto, não há motivos para inabilitar a 

empresa, tendo em consideração que o erro cometido se origina da Administração. 

1.22. No que se refere a ausência de profissionais, conforme disposto no subitem 7.17, 

alínea “a”, entendemos que não houve desatendimento, pois, ao verificar as 

documentações da indigitada empresa, constatamos que foi apresentado a declaração de 

indicação do pessoal técnico, onde é possível identificar os responsáveis técnicos da 

licitante. 

1.23. No que tange o desatendimento ao subitem 7.18 do edital, verifica-se claramente 

que o edital obriga a presença de ambos: “7.18 - A Visita Técnica acima mencionada será 

do dia 22/03/2021 ao dia 25/03/2021 das 08:00 às 12:00 no local da Obra e/ou serviço, 

previamente agendada, com a obrigatoriedade da presença do Engenheiro Civil e Elétrico 

com suas credenciais registrado no CREA/CAU”. Deste modo, constata-se descumprimento 

as exigências do edital, tendo em vista que a empresa apresenta somente um profissional 

capacitado. 

1.24. No que concerne o desatendimento do subitem 7.19, ao verificar as 

documentações da empresa CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO 

ELETRICA EIRELI, nota-se apresentação de 03 (três) acervos, sendo um da Prefeitura 

Municipal de Paragominas, um da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, um 

da empresa Construtora Ouro Minas Comércio, Construções e Montagens Ltda., e um 

da Prefeitura Municipal de Moju, em ambos não foi possível comprovar vínculo com o 

responsável técnico JANILTON DA COSTA SOUZA indicado pela empresa. Desta 

forma, confirma-se o descumprimento do edital em face de não haver profissional 

qualificado com comprovada experiência associado a empresa.  

1.25. Diante exposto, entendemos que a empresa não atendeu as exigências 

mencionadas no item 1.8, em especial nas alíneas “D e E” deste parecer, pois constata-

se descumprimento das regras do edital, deste modo, consideramos a empresa 

INABILITADA. 

 

2. DA CONCLUSÃO:  

Por todo o exposto, esta Comissão Permanente de Licitação decide pela 

HABILITAÇÃO das empresas V.S. ENGENHARIA LTDA, e pela INABILITAÇÃO 

da empresa VR3 EIRELI e CBS SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO 

ELETRICA EIRELI, em razão das alegações supramencionadas. Cabe ressaltar que a 

decisão foi baseada nas exigências do instrumento convocatório, e ainda, em respeito à 

igualdade de condições e estrita observância aos demais princípios da licitação. 

 

É o parecer. 

 

Santarém Novo/PA, 23 de abril de 2021. 

 

 

 
___________________________________ 

THAYLO PIRES DO NASCIMENTO 

Presidente da CPL 

Portaria nº002/2021-GAB/PMSN 
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