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Exma. Srº Nicholas da Costa Machado Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

do Muncípio de Diamantino/MT 

 

 
Tomada de Preços 007/2020 

 
 

ORION CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, sociedade empresária regulamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 15.319.010/0001-61, com sede à Avenida da Rosa 01, Passa Três, CEP 
78.490-000, Jangada, Mato Grosso , com fundamento nos arts. 5º, XXXIV e LV, “a”, e 37, ambos 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com as determinações contidas 
na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mais precisamente o artigo 109, inciso I, alínea “a)” e 
demais dispositivos legais pertinentes à matéria, vem, perante V. Exa., interpor o presente 
RECURSO ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável 
Comissão Especial de Licitação que a julgou como inabilitada no presente certame, tudo 
conforme adiante segue, rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for 
imediatamente superior, caso V. Exa. não se convença das razões abaixo formuladas e, “spont 
propria”, não proceda com a reforma da decisão ora atacada, decidindo, por consequência, pela 
habilitação da signatária. 
 
Tempestividade 
 É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a intimação para da 
Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2020. Sendo o 
prazo legal para a apresentação da presente medida recursal de 05 (cinco) dias úteis, são as 
razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursal na 
esfera administrativa apenas se dará em data de 09 de julho do ano em curso, razão pela qual 
deve essa respeitável Comissão Permanente de Licitação conhecer e julgar a presente medida. 
 
O Motivo do Recurso.  
O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão Permanente de 
Licitação, ao julgar inabilitada a signatária do certame supra especificado, adotou como 
fundamento para tal decisão, no fato da RECORRENTE, deixar  de apresentar o documento de 
que trata o item 7.10.2 e 7.10.3 do edital, ou seja, atestado de capacidade técnica operacional, 
ainda quanto os atestados apresentados a empresa ORION CONSTRUÇÕES E IMOBILÍARIA 
LTDA,  embora tenha apresentado o atestado de capacidade técnica profissional, após a análise 
do Engenheiro Civil da Prefeitura presente na sessão o Srº Leopoldo Cinta Junior, foi constatado 
que a referida empresa não atendeu ao item 7.10.6 do edital, quanto aos itens de maiores 
relevância da planilham ou seja, não atendeu ao item 9, subitem 9.2 – “Execução de passeio 
(calçada) u piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não 
armado. AF 07/20”, conforme solicita o edital. Diante disso a empresa ORION CONSTRUÇÕES 
E IMOBILIÁRIA LTDA,  fica inabilitada do certame. 
 
O Equívoco Cometido pela Comissão Permanente de Licitação 
 
Em atendimento aos itens 7.10.2, 7.10.3 7.10.6 e subitem 9.2 do Edital de Tomada de preços 
007/2020, a empresa ora recorrente apresentou declaração com as justificativas pelas as quais 
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não foi possível apresentação do Atestado de Capacidade Técnica Operacional, vez que o 
mesmo já estava devidamente registrado,  mas encontrava-se  retido no CREA/MT,  em razão 
da suspensão dos serviços presenciais na sede do Conselho e  que tal documento  faria prova dos 
itens que fez com que a CPL optasse pela INABILITAÇÃO da licitante. Por se tratar de fato de força maior, 

sugeriu diligencia  junto ao CREA/MT, para comprovação do fato alegado, sendo juntada Portaria nº 
033/2020, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Moto Groso – CREA/MT, que 
estabelece medidas frente a Decisão proferida na ACP 1015037-66.202.8.11.0002 que impôs o 
isolamento social restritivo (lockdown) no Municipios de Cuiabá e Várzea Grande e o Decreto nº 7.970,de 
25 de junho de 2020 do Município de Cuiabá, e consequente suspensão dos serviços presenciais no 
referido Conselho. 

  
O Edital em questão é por demais claro ao regular nos itens acima transcritos, precisamente os 
identificados como: “7.10.2, 7.10.3 7.10.6 e subitem 9.2,   referente a   comprovação da 
capacidade técnica operacional e itens de maiores relevância da planilha. Para que  à lisura do 
processo não seja prejudicada, não podemos deixar de considerar os efeitos legais de um 
Decreto, e em especial o Decreto nº 7.970,de 25 de junho de 2020 do Município de Cuiabá, que por 
consequente levou  a edição da Portaria 033/2020 do CREA/MT, de 25 de junho de 2020, onde foram 
suspensas a atividades presenciais na sede do Conselho,  pois em razão do mesmo a recorrente não 
conseguiu retirar tal atestado para anexar à documentação necessária a comprovação da capacidade 
técnica e técnica operacional conforme exigido em Edital. 
O atestado em questão consta como registrado na data de 24/06/2020, conforme CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO Nº 122020999970. (DOCUMENTO ANEXO). 
 
Dá Diligencia 
 
 
A Lei Geral de Licitações confere à comissão e também ao pregoeiro, visto que a regra se aplica 
subsidiariamente ao pregão, o direito de efetuar diligência para complementar a instrução do 
processo licitatório. 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 
§ 3º  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

Ocorre, no entanto, que de acordo com o entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União, 
o dispositivo legal não veicula uma simples discricionariedade ao gestor público, mas sim um 
verdadeiro dever de ação nas situações em que a diligência se mostrar necessária e adequada. 

É pacífico o entendimento do Tribunal de que falhas sanáveis, meramente formais, identificadas 
nas propostas, não devem levar necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão 
Julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o 
processamento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43, § 3º) . É o sentido que se extrai do Acórdão 
2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o disposto no art. 43, § 3º, abstendo-se, em 
consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes 
ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”. Acórdão TCU 3340/2015-
Plenário. 
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Deve-se observar que, nos termos da lei, não é possível a inclusão de documentação que deveria 
ter sido originariamente apresentada, pois isso configuraria um tratamento anti-isonômico entre 
os participantes, uma espécie de prêmio para aquele que descumpriu uma regra do edital. 

Apesar dessa previsão vedando o acréscimo de documentação nova, que deveria ter sido 
inicialmente enviada, o Tribunal de Contas da União tem se posicionado favoravelmente à 
utilização da diligência nos casos em que são identificados erros sanáveis na planilha de preços 
apresentadas pela empresa. 

a Corte de Controle Federal tem admitido e até mesmo exigido que os órgãos/entidades 
promovam diligência com vistas a corrigir erros de natureza meramente formal, de modo a 
priorizar o menor preço. 

A diligência também é muito usada para sanear dúvidas em relação às informações dos 
atestados de capacidade técnica, especialmente porque são documentos produzidos por 
terceiros, os quais muitas vezes já possuem um padrão de texto para emissão desses 
documentos. 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente 
dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas 
em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os 
fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão 
da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). Acórdão 2730/2015-Plenário 

A promoção de diligência em face do atestado de capacidade técnica pode ter como finalidade 
tanto a complementação de informação ausente no documento como a confirmação da 
veracidade dos fatos nele descritos. É importante ressaltar que a diligência pode ser feita junto 
à empresa ou ao emissor do atestado, ficando a cargo da comissão ou do pregoeiro decidir 
qual opção será mais rápida e segura. 

Em linhas gerais, portanto, a diligência funciona como um recurso indispensável para a comissão 
de licitação ou o pregoeiro aproveitarem boas propostas para a administração pública desde que 
os erros, falhas ou omissões identificadas em planilhas ou documentos apresentados possam 
ser sanados ou esclarecidos sem violação ao princípio da isonomia entre os licitantes. 

Não se trata de uma simples faculdade ou direito da administração, mas de verdadeiro poder-
dever do gestor público, posto que não há discricionariedade para decidir fazer ou não a 
diligência, quando esta se mostrar cabível, sob pena de descartar uma boa proposta e, 
consequentemente, acarretar prejuízo econômico para o órgão/entidade contratante. 

Não se pode deixar de considerar a atual crise provocada pela COVID-19, e seus efeitos, que 
por muito tem prejudicado a sociedade brasileira provocando os mais variáveis tipos de donos. 
Passamos por um momento totalmente adverso que fogem ao normal.  
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Pois bem, os constituintes, por ocasião da elaboração da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, preocupados com a transparência e legalidade nas 
licitações públicas, inseriram no texto da Carta Magna ordenamento claro e objetivo, qual seja: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados 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. 

Ou seja, em virtude da regra constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas 
exigências compatíveis com o mínimo de segurança da Administração Pública. A regra geral é 
sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas. 

 

Vale frisar que a RECORRENTE se inscreveu para participar do processo licitatório, objeto do 

pré-falado Edital, sempre consciente, de modo claro e inequívoco, de sua qualificação jurídica, 

técnica, econômico-financeira, bem como, de sua regularidade fiscal e, como de praxe, vale 

repetir, com a certeza de que atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital.  

Serve o presente recurso como uma tentativa administrativa de se modificar a decisão proferida 

por essa respeitável Comissão Permanete de Licitação e que declarou inabilitada a 

RECORRENTE, apesar da mesma haver, incontestavelmente, atendido às exigências reguladas 

no Edital de Licitação do processo concorrencial acima especificado. 

Não sendo o mesmo julgado procedente, não restará outra alternativa à RECORRENTE, senão 

buscar junto ao Poder Judiciário a solução para a ilegalidade ou equívoco acima apontado.  

Requerimento  

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão Permanente de Licitação que se digne 

de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como inabilitada no 

presente certame a sociedade empresária ORION CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA  visto 

que a HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível para a validade do presente procedimento 

público concorrencial, vez que, conforme fartamente demonstrado, cumpriu dita licitante 

absolutamente todas as exigências reguladas no referido instrumento convocatório.  

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. de fazer remessa 

do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o 

aprecie, como de direito.  

PEDE sejam intimadas as demais licitantes para, querendo, impugnarem o presente recurso 

administrativo. Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas 

peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao ilustre Representante da Procuradoria da 

Municipal responsável pela análise das irregularidades decorrentes das contratações públicas 
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com o fim de apurar possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na condução 

do referido certame.  

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o 

processo licitatório, remetendo-as ao Egrégio Tribunal de Contas da União, bem como, ao 

Ministério Público de Contas da União, com o fim de se apurar a necessidade de instauração de 

uma Tomada de Contas Especiais quanto ao objeto licitado. 

 

 

Nestes Termos, 

Pede-se deferimento 

 

Cuiabá 08 de julho de 2020 
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