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A Constituição Federal determina que a administração pública 
obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. Explicita ainda, a necessidade de observância desses princípios ao 
exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes.

Para regulamentar o procedimento da licitação, foi inicialmente 
editada a Lei Nacional nº 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-
se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma 
segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 
procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por 
ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que 
evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o 
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o 
da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, 
da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a 
plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, 
moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas 
seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente 
estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação 
durante toda a execução do contrato.

Depois da análise dos documentos temos como habilitada a Empresa 

R. C. FERREIRA EIRELI, posto que, muito embora apresentou documentos 
onde deixou de reconhecer firma, temos que tratar-se de excesso de formalismo, 
devendo a administração pública, neste caso, pautar-se no princípio do 
formalismo moderado, neste sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da 
União, precedentes também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Temos por inabilitadas as Empresas MATERRA CONSTRUÇÕES E 
OBRAS EIRELI, em relação a alegação da mesma ter apresentada documentação 
sem firma reconhecida, aplica-se o decidido anteriormente, porém constatou-se 
em diligência formulada por esta Comissão Permanente de Licitação junto à 
rede Mundial de Computadores, que o seu proprietário é possuidor da Empresa 
CONSTRUTORA TERPLAN LTDA, que juntas superam o capital integralizado 
de R$4.800.00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), neste sentido a lição do 
inciso III do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, juntamos nesta 
oportunidade a documentação que faz prova do alegado, o que torna a Declaração 
de EPP apresentada dissonante; Empresa FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, 
por ter deixado de apresentar o atestado de CBUQ, conforme exigido pelo Edital 
e empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, por ter apresentado seguro 
garantia em desconformidade com o previsto no Edital.

 Cumpre, assim, darmos prevalência ao princípio constitucional da 
isonomia e bem assim aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório 
e do julgamento objetivo, esta Comissão Permanente de Licitação, entende por 
bem inabilitar as Empresas, FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, ENGESERV 
TRANSPORTE EIRELI, por não cumprirem todas as normas constantes no 
Edital que rege o presente procedimento licitatório e, por oportuno, habilitar a 
empresa R. C. FERREIRA EIRELI. 

Assim sendo, que se publique o extrato desse resultado, e que se 
convoque a empresa R. C. FERREIRA EIRELI, após os prazos para interposição 
de recurso, para a sessão de abertura do envelope de Propostas.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, aos 24 dias do mês de 
junho de 2022.

YURI LIMA TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TIAGO RODRIGUES BANDEIRA
Membro

KELMA MARIA NOVAES KÓS ARAÚJO DE SOUSA
Membro 
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TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A  R. C. FERREIRA EIRELI  inscrita no CNPJ sob o Nº 
34.112.269/0001-81, por meio deste, declinar do direito de interpor recurso 
acerca dos procedimentos e decisões da Comissão Julgadora de Licitação, 
quanto ao julgamento dos envelopes: nº 01 HABILITAÇÃO, bem como 
quanto ao julgamento dos envelopes nº. 02 PROPOSTAS, concordando com 
o prosseguimento do procedimento licitatório; referente a Tomada de preços 
Nº 06/2022, Processo Nº 1050/2022 que trata da contratação de uma empresa 
para Recapeamento de vias urbanas serem realizadas no Município de Nazaré.

Nazaré, 24 de junho de 2022.

R. C. FERREIRA EIRELI  
CNPJ sob o Nº 34.112.269/0001-81

Rone Costa Ferreira
RG nº 347262SSP- TO
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1 [...] 
2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública 

deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 
formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais 
à proteção das prerrogativas dos administrados.

(TCU - Processo nº TC-032.668/2014-7 - Relator: Ministro BRUNO 
DANTAS - Órgão Julgador: Plenário Acórdão nº 357/2015 - Data da Sessão: 
4/3/2015)

2  Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que:

§4º - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta 
Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

.

TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A  R. C. FERREIRA EIRELI  inscrita no CNPJ sob o Nº 
34.112.269/0001-81, por meio deste, declinar do direito de interpor recurso 
acerca dos procedimentos e decisões da Comissão Julgadora de Licitação, 
quanto ao julgamento dos envelopes: nº 01 HABILITAÇÃO, bem como 
quanto ao julgamento dos envelopes nº. 02 PROPOSTAS, concordando com 
o prosseguimento do procedimento licitatório; referente a Tomada de preços 
Nº 07/2022, Processo Nº 1051/2022 que trata da contratação de uma empresa 
para Recapeamento de vias urbanas serem realizadas no Município de Nazaré.

Nazaré, 24 de junho de 2022.

R. C. FERREIRA EIRELI  
 CNPJ sob o Nº 34.112.269/0001-81

Rone Costa Ferreira
RG nº 347262SSP- TO

1 [...] 
2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública 

deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 
formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais 
à proteção das prerrogativas dos administrados.

(TCU - Processo nº TC-032.668/2014-7 - Relator: Ministro BRUNO 
DANTAS - Órgão Julgador: Plenário Acórdão nº 357/2015 - Data da Sessão: 
4/3/2015)

3  Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que:

§4º - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta 
Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

. 
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A Constituição Federal determina que a administração pública 
obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. Explicita ainda, a necessidade de observância desses princípios ao 
exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes.

Para regulamentar o procedimento da licitação, foi inicialmente 
editada a Lei Nacional nº 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-
se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma 
segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 
procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por 
ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que 
evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o 
descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o 
da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, 
da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
ao mesmo tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a 
plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas 
seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente 
estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação 
durante toda a execução do contrato.

Depois da análise dos documentos temos como habilitada a Empresa 
R. C. FERREIRA EIRELI, posto que, muito embora apresentou documentos 
onde deixou de reconhecer firma, temos que tratar-se de excesso de formalismo, 
devendo a administração pública, neste caso, pautar-se no princípio do 
formalismo moderado, neste sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da 
União, precedentes também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Temos por inabilitadas as Empresas MATERRA CONSTRUÇÕES E 
OBRAS EIRELI, em relação a alegação da mesma ter apresentada documentação 
sem firma reconhecida, aplica-se o decidido anteriormente, porém constatou-se 
em diligência formulada por esta Comissão Permanente de Licitação junto à 
rede Mundial de Computadores, que o seu proprietário é possuidor da Empresa 
CONSTRUTORA TERPLAN LTDA, que juntas superam o capital integralizado 
de R$4.800.00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), neste sentido a lição do 
inciso III do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, juntamos nesta 
oportunidade a documentação que faz prova do alegado, o que torna a Declaração 
de EPP apresentada dissonante; Empresa FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, 
por ter deixado de apresentar o atestado de CBUQ, conforme exigido pelo Edital 
e empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, por ter apresentado seguro 
garantia em desconformidade com o previsto no Edital.

 Cumpre, assim, darmos prevalência ao princípio constitucional da 
isonomia e bem assim aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório 
e do julgamento objetivo, esta Comissão Permanente de Licitação, entende por 
bem inabilitar as Empresas, FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, ENGESERV 
TRANSPORTE EIRELI, por não cumprirem todas as normas constantes no 
Edital que rege o presente procedimento licitatório e, por oportuno, habilitar a 
empresa R. C. FERREIRA EIRELI. 

Assim sendo, que se publique o extrato desse resultado, e que se 
convoque a empresa R. C. FERREIRA EIRELI, após os prazos para interposição 
de recurso, para a sessão de abertura do envelope de Propostas.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, aos 24 dias do mês de 
junho de 2022.

YURI LIMA TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TIAGO RODRIGUES BANDEIRA
Membro

KELMA MARIA NOVAES KÓS ARAÚJO DE SOUSA
Membro
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