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À Comissão Permanente de Licitação de Afonso Cláudio  
 
Ref. TP 05/2022 
 
 A EMPRESA Opus Engenharia e Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ 
30.956.334/0001-02, por meio de seu representante legal, Victor Pariz Castelan, CPF 
153.481.187-70, vem interpor o presente 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

Em face da inabilitação da empresa constada em ATA, o que faz pelas razões que 
passa a expor. 
 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
Uma vez que a decisão de inabilitar a empresa Opus Engenharia foi proferida pela 
comissão de licitação no dia 29/12/2022, abriu-se o prazo recursal de cinco dias uteis 
para interposição de recuso por parte da empresa, direito previsto no Art. 109, da Lei 
8.666/93. 
 

DA LEGALIDADE 

Conforme o art. 11, VII do Decreto nº 5.450/05, caberá ao pregoeiro “receber, 
examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão”. 

“Acórdão 3.418/2014-TCU-Plenário:  

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições 
legais ou edilícias, especialmente duvidas 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 8.666/93)”. Acórdão 2730/2015-Plenário” 

 

DOS FATOS 

De acordo com análise técnica do atestado de capacidade técnica feita pelo 
engenheiro Glauber, foi decidido por esta comissão, inabilitar a empresa Opus 
Engenharia por entender que a mesma não atendeu a exigência do edital, em seu 
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item 8.5.2, onde o edital solicita o quantitativo de 900m² no item construção de 
edificação, e no atestado apresentado pela empresa consta o valor de 700m². 

Gostaríamos de expor que se trata de um erro formal, pois no mesmo atestado 
analisado existem os seguintes itens: 

 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO   2720 m² 

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA ESTRUTURA DE CASA (CHALÉS) E TELHADO   2720 m² 

COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS 2720 m² 

 

Pode-se notar que as áreas apresentadas são de 2720², que é a área total da 
edificação, o que ocorreu foi um erro formal de digitação quando foi confeccionado o 
atestado de capacidade técnica, onde deveria constar no item Construção de 
Edificação o quantitativo de 2720m², por erro formal de digitação foi inserido o valor 
de 700m², ficando implícito que a área total de construção de edificação está errada. 

 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência 

de informação exigida pelo edital, quando a documentação 
entregue contiver de maneira implícita o elemento 
supostamente faltante e a Administração não realizar a 

diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por 

representar formalismo exagerado, com prejuízo à 

competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – 

Plenário”) 

 

Por se tratar de um erro FORMAL, sendo possível que o pregoeiro sane eventuais 
erros ou falhas, conforme Decreto 10.024/20199 em seu art. 47 trata sobre a 
possibilidade do pregoeiro, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica. 
 

‘’Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e 
das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 
e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação, observado o disposto 
na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.’’ 

 
Quantos aos erros, são reconhecidos como erro formal, erro material e erro 
substancial. Sendo que dentre esses erros, apenas é possível sanar aqueles que 
forem formais ou materiais. E assim, caso o licitante ocorra com um erro substancial, 
cabe sua inabilitação, que não foi o caso. 
 
Erro formal é quando um documento é produzido de forma diversa da exigida, o qual 
não vicia e nem torna inválido o documento. Haverá um erro formal no documento 
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quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa ou validar 
o ato, neste caso com a apresentação do contrato de prestação de serviços. 
 
Segundo o princípio da instrumentalidade considerar-se-á válido um documento que, 
embora produzido de forma diferente da exigida, ainda assim, atingir a finalidade 
pretendida. Em outras palavras, não é que a licitante não preenche determinado 
requisitos exigidos pelo edital, ela somente cometeu um equívoco formal ao intentar 
demonstrar que preenchia. 
 
Inclusive, Marçal Justem Filho ensina sobre os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, os quais acarretam a impossibilidade de impor consequências de 
severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. 
 
Sendo que eventuais erros FORMAIS ou materiais no preenchimento de dados não 
devem implicar na exclusão automática do licitante do certame. Devendo o órgão 
público, após verificado o equívoco, solicitar e conceder prazo para a regularização 
do erro. 
 
Desse modo, considera-se que a desobediência de natureza eminentemente formal 
ao que preleciona o edital não deve dar causa a inabilitação da licitante. Não é 
razoável que o mero cometimento de erro formal, que em nada repercute no resultado 
do certame, justifique a eliminação da licitante. É daí que, como contraponto a ideia 
de obrigação à vinculação ao instrumento convocatório, igualmente aplica-se sobre 
as licitações públicas a "vedação ao formalismo exacerbado". 
 
Não se pode perder de vista que o objetivo da licitação pública sempre é a satisfação 
do interesse pública. O procedimento licitatório não é um fim em si mesmo, é um meio 
para que a Administração Pública satisfaça o interesse da coletividade, respeitando 
os princípios constitucionais norteadores das atividades administrativas. 
 

DO PEDIDO: 

Com base no exposto acima e por demonstrar que a inabilitação ocorreu por excesso 
de formalidade, a empresa Opus Engenharia envia em anexo o contrato de prestação 
de serviços que gerou o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa, 
de modo que essa comissão possa verificar que o quantitativo relacionado a 
Construção de Edificação é de 2720m², atendendo as exigências do edital e não 
alteram a vontade do que foi expressado. 

Considerando o princípio da livre concorrência, princípio basilar do direito empresarial, 
bem como princípio constitucional da ordem econômica, que visa coibir práticas de 
concorrência desleal e atos que configurem infração contra a ordem econômica. 

Considerando o princípio da Isonomia, garantindo que a lei será aplicada de forma 
igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades para a 
aplicação dessas normas. 

Considerando o princípio da razoabilidade que se encontra implícito na Constituição 
Federal, e, no âmbito processual, atua como princípio informador do devido processo 
legal, a fim de que seja este utilizado de forma racional e moderada, com vistas à 
concepção de justiça social. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Considerando estimular a ampla concorrência, visando ofertar à administração a 
opção mais qualificada com o menor preço para contratação. 

Dito isso, solicitamos que seja deferido este pedido de habilitação da empresa Opus 
Engenharia e Consultoria, uma vez que cumpriu com todas as exigências e 
apresentou em anexo o contrato de prestação de serviços que sena o erro formal 
sem alterar a vontade do que foi expressado. Portanto, requer se digne esta CPL em 
receber as contrarrazões tempestivamente manifestadas e movida pela empresa 
Opus Engenharia, acolhendo as contrarrazões supra, alterar o resultado apresentado 
em sua a ATA, por ser de direito e perfazer JUSTIÇA! 

Aproveito para reiterar meus protestos de estima e distinta consideração. 

Espera provimento. 

 

Castelo, 03 de janeiro de 2023 

 

 

 

OPUS Engenharia e Consultoria LTDA 
CNPJ: 30.956.334/0001-02 

Victor Pariz Castelan 
CPF: 153.481.187-70 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.956.334/0001-02
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/07/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
OPUS ENGENHARIA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DA MACONARIA 

NÚMERO 
90 

COMPLEMENTO 
PAVMTO4 SALA 301 

 
CEP 
29.360-000 

BAIRRO/DISTRITO 
BAIXA ITALIA 

MUNICÍPIO 
CASTELO 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
VICTORPARIZ@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(28) 9984-9897 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/07/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/05/2022 às 08:17:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.956.334/0001-02
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/07/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte 
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