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À CPL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA/PA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00040502/20. 
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-005. 
 

LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.853.545/0001-79, com sede na Avenida Rômulo 
Maiorana nº 2157, Bairro Marco, Belém/PA, CEP: 66.093-605, representada pelo seu titular, Sr. 
Luan Wendel da Silva, inscrito no CPF: 002.246.912-52, contatos: 91 98500- 8998 – 
LUAN.SILVA@LSOFFICE.COM.BR vem perante está comissão, por intermédio de seu 
procurador devidamente nomeado na procuração “in fine”, interpor o presente RECURSO nos 
termos do que dispõe o Art. 109, I, a) da lei 8.666/1993 em face de decisão de declarou a 
inabilitação da Recorrente, com base nos itens item f.2.5 e 11.2.4, h) da tomada de preço nº 
2/2020-005 o que o faz com base nos seguintes argumentos fáticos e jurídicos. 
 
1 – DOS FATOS. 
A licitante foi declarada inabilitada do certame licitatório na modalidade tomada de preço, 
identificado sob o nº 2/2020-005, dentre as razões constantes para a declaração de 
inabilitação, tem-se: 

a) assinatura reconhecida em cartório do contrato de prestação de serviços entre a 
empresa e o responsável técnico – item f.2.5; 

b) Ausência da Certidão PBQP-H classe A – item 11.2.4 “h”. 

Destaca-se que no exercício do direito de impugnação constante no Art. 43, §2º da lei nº 
8.666/93, a Recorrente levantou argumentos em contraposição à exigência do item 11.2.4, h), 
recebendo em resposta tempestiva da comissão de licitação permanente de São Miguel do 
Guamá/PA, decisão omissa, uma vez que não foi proferida contendo a desconstrução ou 
ponderação sobre os argumentos fáticos e jurídicos levantados pela Recorrente em sede de 
impugnação. 

Verificou-se apenas a reprodução de argumentos organizados, já utilizados em outras 
decisões por parte da comissão mencionada, uma vez que só se verificou a utilização de 
jurisprudência superada, que sequer fazia menção ao questionamento especifico levantado 
pela Recorrente, relativa à forma legitima de adoção do requisito da Certidão PBQP-H, como 
critério técnico nos certames licitatórios. 

Nesse sentido, a Recorrente vale-se do presente instrumento recursal, no interesse de 
observância da devida motivação dos atos e do convencimento da Administração Pública 
municipal de São Miguel do Guamá/PA, uma vez que há implicação nos gastos públicos, o que 
exige no caso concreto a efetiva racionalidade e legalidade. 

Soma-se ao escopo do presente recurso a anulação do item 11.2.4, h), dada a sua 
ilegalidade no caso concreto, que viola os princípios licitatórios do competitório, da legalidade, 
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da separação dos poderes, e com o beneficio direto de empresa habilitada, dos princípios da 
pessoalidade e da supremacia do interesse publico sobre o interesse particular. 

Sobre a ausência de assinatura reconhecida em cartório, no contrato de prestação de 
serviços em conformidade com o que ensina o item f.2.5, verifica-se que tal ato não prejudica 
ou interfere no certame licitatório, bem como não consiste em causa para inabilitação de 
licitante, ademais, ainda se assim não fosse, a assinatura eletrônica possui validade jurídica, 
podendo haver certificação de sua autenticidade. 

Como de conhecimento da comissão, soma-se ainda o documento nos moldes 
apresentados é requisito fundamental para registro de profissional no quadro técnico da 
empresa junto ao conselho de classe - CREA, órgão este, responsável pela emissão da 
Certidão de Registro e Quitação da Empresa e do Profissional, em tais documentos, constam a 
existência de vínculo trabalhista, o que supera qualquer questionamento. 

Ainda, se assim não fosse, destaca-se a postura instrumental da presidente da licitação 
que conduziu o certame, pela permissibilidade de continuação do certame da concorrente T B 
FERNANDES EIRELI, mesmo apresentando documento do representante da empresa, CND 
Municipal em cópia simples, além da Declaração de Adimplência apresentada, não ter sido 
emitida pela Secretaria de Administração conforme exige item 11.1.5 do edital. 

Retomando ao principal item que demanda o presente recurso, observa-se a adoção de 
critério técnico que se sobrepõe ao rol previsto da lei 8.666/93, precisamente em seu art. 30 §§ 
1º e 5º, exigindo para o credenciamento da empresa concorrente, a apresentação do 
certificado PBQP-H, a legalidade da referida exigência não consiste em tema pacificado, seja 
na doutrina ou na jurisprudência administrativa e jurisdicional. 

Nesse sentido, no interesse de garantir a segurança jurídica e o suprassumo da 
legalidade, a adoção do referido critério, por interferir na ampla concorrência, deve ser 
implementado em plena harmonia com o ordenamento jurídico constitucional e 
infraconstitucional, pois o distanciamento entre o melhor interesse da administração pública e a 
violação do Art. 37 da CRFB/88 e Art. 3 da lei 8.666/93 é extremamente tênue. 

Para fins de elucidação, a certificação PBQP-H consiste em instrumento que atesta 
conformidade de prestadoras de serviço e demais atividades, a referida certificação não 
consiste em elemento necessário para demonstração da capacidade técnica de determinada 
empresa, nesse sentido, inclusive menciona-se que em paralelo, empresas com selo ISO, não 
necessariamente possuem bons produtos ou prestam os melhores serviços. 

Ademais, ainda que fosse expressamente permissiva a adoção do referido critério para 
os entes federados, em sede da lei 8.666/93, a implementação por parte de Estados e 
Municípios deveria ser instrumentalizada por lei, observando a legalidade e a separação dos 
poderes, uma vez que compete à União nos termos do Art. 22, XXVII legislar normas gerais 
sobre licitações, e aos demais entes, conforme entendimento doutrinário, legislar matérias 
especificas sobre licitações, sempre com observância à hierarquia das normas, destaca-se a 
concepção da reserva legal para versar sobre tais temas. 

Tal regra é ignorada no caso concreto, uma vez que a Administração Publica municipal 
de São Miguel do Guamá, justifica como legitima a adoção do referido critério, com base em 
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decreto do executivo municipal, que como abaixo é expressado, é insuficiente para convalidar 
a adoção de requisito para a comprovação de critério técnico alheio ao que fixa e legislação 
constitucional e infraconstitucional. 
2 - DO DIREITO. 

Em matéria constitucional, acerca dos fatos acima suscitados, verifica-se inicialmente a 
competência legislativa para versar sobre normas gerais de licitação, contemplada no Art. 22, 
XXVII da CRFB/88, conforme entendimento majoritário, houve um erro organizacional na 
legislação, sendo tal competência legislativa concorrente, podendo Estados e Municípios, 
editarem normas especificas, não dissonantes do que dispõe a norma geral, titularizada pela lei 
8.666/93 (lei das licitações). 

É de se asseverar que a reserva legal, restringe a adoção de critérios específicos por 
parte dos demais entes federados, com a necessária observância do devido processo 
legislativo, que no âmbito municipal é exercido pela câmara municipal de vereadores. 

O ordenamento jurídico desenvolve-se, possuindo como norte a harmonia e a coerência, 
na questão aqui abordada, ainda passível de discussões, verifica-se também a referida 
máxima, a exemplo do que estabelece o enunciado do Acórdão 3291/2014-Plenário, TCU 
006.576/2011-7, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 26.11.2014, que leciona o seguinte 
teor: 

Enunciado: 
Em processos licitatórios para contratações custeadas com 

recursos federais, é ilegal a exigência de apresentação de certificado 
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat (PBQP-H) como requisito de qualificação técnica. 
Teor: 

Auditoria realizada na primeira etapa das obras de Urbanização e 
Revitalização da praia de Ponta Negra, em Manaus/AM, apontara, dentre 
outras ocorrências, exigência restritiva de apresentação de certificado 
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H) como requisito de qualificação técnica, verificada no edital 
da concorrência destinada à contratação dos serviços de execução 
das obras. O empreendimento foi custeado com recursos de convênio 
firmado entre a União, por meio do Ministério do Turismo, e o Município de 
Manaus/AM. O Presidente da Comissão de Licitação alegou, em suas 
justificativas, que o Decreto 8.813/07, da Prefeitura de Manaus, 
"estabeleceu como obrigatória a apresentação de registro de 
licitantes no PBQP-H".  

O relator rebateu, destacando que a exigência "não está 
prevista entre os requisitos de habilitação técnica definidos no artigo 
30 da Lei 8.666/1993, razão pela qual é indevida". Além disso, "implicou  
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severa restrição ao caráter competitivo do certame", uma vez que, das 
cinco empresas que adquiriram o edital, apenas uma possuía esse 
certificado. Endossando a análise da unidade técnica, o relator 
registrou que "o processo de certificação PBQP-H exige a assunção 
de custos por parte da empresa, a exemplo de despesas de 
consultoria e modificação de processos produtivos. Ademais, sua 
obtenção demandaria tempo das licitantes que não são compatíveis 
com os prazos exíguos do processo licitatório. Por esses fatores, 
muitos potenciais licitantes ficariam alijados de acorrerem ao certame". 
Considerando a atenuante decorrente do fato de a exigência haver 
sido imposta por decreto municipal, votou o relator por que a 
Prefeitura de Manaus apenas fosse cientificada sobre "a ausência de 
amparo legal da exigência de certificação PBQP-H como requisito de 
habilitação técnica em processos licitatórios para contratação de 
serviços custeados com recursos federais". O Plenário do Tribunal, 
acolhendo a proposta da relatoria, decidiu, no ponto, cientificar a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Manaus/AM da irregularidade. Acórdão 
3291/2014-Plenário, TC 006.576/2011-7, relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues, 26.11.2014. 

 
Nota-se que o julgado acima transcrito se coaduna precisamente com a situação 

ocorrente em São Miguel do Guamá/PA, especificamente sobre a insuficiência do decreto 
executivo municipal de amparar a adoção de critério estrangeiro à legislação geral de 
licitações, para a comprovação da capacidade técnica. 

Fundamentar a legalidade de determinada exigência em decreto executivo, quando este 
não é o instrumento incumbido constitucionalmente, é ato precário e traz insegurança jurídica 
para a sociedade, e para a administração pública, titularizada pelo executivo municipal na 
pessoa do (a) prefeito (a), podendo ocasionar em nulidade de certames, responsabilização 
civil, criminal, administrativa e eleitoral, uma vez verifica a ocorrência de má-fé, ainda mais 
quando algumas das concorrentes se prevalecem em detrimento de outras, conforme o caso 
concreto. 

A seguir, verifica-se o teor da legislação relativo à competência legislativa e aos 
parâmetros para adoção de critérios técnicos em sede da CRFB/1988. 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e  
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para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III; 
 
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. 

 
Verifica-se por mais uma vez, na parte final do Art. 37º, XXI, a reserva legal para 

adoção de critérios técnicos, tal assertiva, reforça a insuficiência de decreto do executivo 
municipal para legitimar a adoção da exigência do certificado PBQP-H. 
 Por derradeiro, em sede da legislação infraconstitucional, qualificada como lei federal e 
nacional em partes, tem-se a lei nº 8.666/93, denominada como lei das licitações, 
estabelecendo o principal corpo normativo que rege as licitações públicas no ordenamento 
jurídico brasileiro. 
 Relativa à principal questão que provocou o presente recurso, identifica-se a 
taxatividade, dos requisitos de critério técnico, constante no Art. 30, no interesse de garantir as 
diretrizes consagradas no Art. 3º, §1º, I, que entendem-se à todos os agentes públicos: 
 

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. 
 
§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,  
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cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 
com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, 
ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação. 

 
Acerca da reserva legal, para normatizar temas específicos de licitação, acompanhasse 

o seguinte entendimento doutrinário, segundo Alexandre Mazza em sua obra “Manual de 
Direito Administrativo”, 1ª edição, 3ª tiragem, ano 2011.  

Por derradeiro, traz-se à baila, o julgado do Tribunal de Contas da União mais atualizado 
relativo ao tema, denegando a legitimidade de adoção do referido critério para comprovação da 
capacidade técnica de licitante. 

ACÓRDÃO Nº 384/2019 - TCU – Plenário, relativo à construção do 
hospital regional localizado em Castanhal/PA, Restrição à 
competitividade na Concorrência Pública nº 14/2018, sob condução da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do 
Estado do Pará – SEDOP-PA 
Em sede do referido acórdão, os ministros entre suas decisões, 
expressaram o seguinte teor: 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão Plenária, por unanimidade, em: 

a) tornar sem efeito a cautelar concedida monocraticamente em 
09/11/2018 e referendada pelo Acórdão 3065/2018-Plenário em 
12/12/2018, em razão da perda de seu objeto; 

b) dar ciência à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas do Estado do Pará (SEDOP/PA) de que: 

b.1.) a exigência de atestado de PBQP-H para fins de qualificação 
técnica viola os arts. 27 e 30 da Lei 8.666/1993; 

  
 Por todas as razões fáticas e jurídicas acima expostas, aguarda-se a 
devida analise por parte desta conceituada comissão permanente de licitação, no interesse da 
supremacia do interesse público, para que não haja prejuízo ao erário publico ou ao 
andamento de obras e serviços já iniciados ou homologados, que potencialmente podem ser 
anulados e terem a nulidade declarada em razão de um controle concentrado de 
constitucionalidade ou de recurso direcionado ao Tribunal de Contas.  
 
 Destaca-se, caso constatada efetiva ocorrência de benefício direto ou 
indireto, em razão da adoção de critério técnico infundado e ilegal, verificar-se-á as hipóteses 
previstas nas seções I, II, III, IV do capítulo IV da lei nº 8.666/93. 
 
3 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTO. 
 

a) Que o presente recurso seja conhecido e considerado tempestivo; 
b) Que todos os argumentos sejam confrontados e devidamente respondidos; 
c) A reforma da decisão que inabilitou a licitante LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E 

 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ nº 19.853.545/0001-79; 
d) A declaração de habilitação da empresa LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E 

CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ nº 19.853.545/0001-79, pelas razões 
suscitadas. 

e) Esclarecimentos acerca dos descumprimentos do item 11.1.5 pela empresa T B 
FERNANDES EIRELI.  

          Belém/PA, 05 de agosto de 2020. 
 
 

_______________________________________ 

LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ nº 19.853.545/0001-79 
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