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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 1/20172808-01- CP/PMM/SEMAD 
Objeto:  A seleção de propostas visando contratação de empresa para a prestação 
de serviços para organização e realização de concurso público para o provimento de 
cargos no Poder Executivo do Município de Marituba/PA em razão da extrema 
necessidade de pessoal e a existência de cargos criados por lei e ainda não providos. 
Às nove horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, reuniram-se a 

Comissão Especial de Licitação, na sala de reuniões da administração, situada na BR 

316 s/nº, Bairro: Centro Marituba/PA, composta pelos membros Débora Raquel Fontel 

Reis – Presidente da CEL, Sílvio dos Santos Cardoso e Ariovaldo Fonseca Maia – 

membros. Registra-se a presença dos advogados: Dr. Sebastião de Sousa Maia OAB 

nº 3171 e Dra. Ieda Maria Reis Lira OAB nº 7475 e do Controle Interno, representada 

pela Drª Alethea Maia Bezerra, OAB nº 17703. 

 

O certame foi suspenso para análise dos documentos de habilitações e ponderações: 

Instituto Bezerra Nelson LTDA–ME apresentou contra a FADESP- Fundação de 

Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa: 

1 – Ponderação: Sobre a certidão da regularidade do contador que está vencida em 

01.08.17. 

2 – Ponderação: No alvará de funcionamento não consta o objeto que está sendo 

licitado em discordância com o edital; 

Análise 1: O item 14.4.2 do edital descreve que a certidão de regularidade tem que 

está em validade no dia da abertura do certame, ficando nula a certidão que estiver 

fora da validade, e na Resolução CFC nº 1.402 de 27.07.12 no art. 2º parágrafo único 

– A certidão tem por finalidade comprovar exclusivamente, a regularidade do 

Profissional da Contabilidade perante o Conselho Regional da Contabilidade na data 

sua emissão, quando da assinatura de um trabalho técnico ou quando solicitado em 

convênios, editais de licitação ou por clientes. 

Análise 2:  no item 14.1.8 do edital menciona: Alvará de funcionamento do domicilio 

ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. No alvará da FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento de 

Pesquisa na descrição do objeto social: Pesquisa e Desenvolvimento das ciências 

sociais e humanas; atividade de apoio a educação, o objeto da licitação não foi 

encontrado no seu estatuto, e ainda no item 4.1 do edital menciona que “Somente 

poderão participar do certame os licitantes que desempenhem atividade pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação e que estejam devidamente autorizadas para 

tal. 

Decisão: A licitante FADESP- Fundação de Amparo e Desenvolvimento de 

Pesquisa está INABILITADA pelos questionamentos 1 e 2. 
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E contra a AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA: 

1 – Ponderação: Está com os índices contábeis abaixo de 1,00. 

 

Análise 1: O balanço patrimonial e os índices foram verificados através do contador 

da Prefeitura Municipal de Marituba/PA Sr. Estevão Sousa da Cruz CRC 017217-

O/PA, que afirmou através da sua análise que a licitante acima atendeu o item 14.4 

do edital. 

Decisão: Ficando HABILITADA. 

 

AOCP-Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA contra a 

empresa Instituto Bezerra Nelson LTDA – ME e INAZ do Pará Serviços de 

Concurso Público LTDA–EPP: 

1 – Ponderação: não apresentaram a declaração do item 6 alínea “g” do anexo I. 

Decisão: No esclarecimento respondido a empresa Consulplan Consultoria e 

Planejamento em Administração Pública LTDA e anexado no Portal do TCM e Portal 

da Transparência, e publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Amazônia, e 

Imprensa Nacional. 

Observando que no final do esclarecimento: No que pese ao questionamento 

acerca do Item 14.3, alínea “i”, cujo   questionamento: 3) “de que modo devemos 

apresentar o referido sistema à Administração? Por meio de fotos, por atestados 

ou por outro modo que a Administração entenda ser viável? A empresa deverá 

apresentar à Secretaria Municipal de Administração o manual técnico do sistema que 

será utilizado no processo de recepção da inscrição, digitalização e correções das 

folhas de respostas por meio do documento no formato PDF, ou seja, o ATESTADO, 

onde deverão constar os prints das telas de todo o sistema (fotos) que serão 

manuseados nas fases do concurso até sua finalização com as devidas 

especificações, apenas quando for declarado o vencedor. 

Ressaltando como ficou somente o do vencedor, havendo mais de um sentido 

de interpretação, por que no item alínea “g” cita caso venha a vencer o certame, na 

resposta do esclarecimento as empresas: Consulplan Consultoria e Planejamento em 

Administração Pública LTDA e OCP-Assessoria em Organização de Concursos 

Públicos LTDA caso seja declarado vencedor. 

Decisão: Portanto, Instituto Bezerra Nelson LTDA – ME e INAZ do Pará Serviços 

de Concurso Público LTDA–EPP são declaradas HABILITADAS. 

 

Esta declaração não vem ser motivo de inabilitação das licitantes Instituto 
Bezerra Nelson LTDA – ME e INAZ do Pará Serviços de Concurso Público LTDA–
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EPP, está comissão baseou –se no princípio do excesso de formalismo, princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade, a ausência da declaração encontra-se 
demonstrada nas declarações apresentadas na Habilitação que ora foram solicitadas 
no item 14.3 do edital: 

e) DECLARAÇÃO do licitante que possui Site para a recepção de inscrição 
via internet;  

f) DECLARAÇÃO do licitante que possui sistema de correção de provas por 
leitura ótica;  

g) DECLARAÇÃO do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será o 

responsável por elaborar e fornecer folha de respostas do candidato devidamente 

personalizada com capacidade mínima de 40 questões (para cada candidato inscrito 

no concurso); 

h) DECLARAÇÃO do licitante de que, caso venha a vencer o certame, será 

responsável pela divulgação de editais, gabaritos e resultados do Concurso pela 

internet, arcando com as despesas financeiras advindas da divulgação. 

 

Em relação a empresa INAZ do Pará Serviços de Concurso Público LTDA–

EPP apresentou a certidão municipal e tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularizar a certidão caso seja declarado vencedor, declara HABILITADA com 

restrição.  

De acordo com a Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 

nº 147/2014  “Art. 43.  ........................................................................ 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

           A Comissão Especial de Licitação confirmou suas autenticidades dos 

documentos, dos quais foram verificadas sua legitimidade nos sites da internet. 

 

          Portanto fica Inabilitada a licitante FADESP- Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento de Pesquisa e habilitadas as licitantes AOCP-Assessoria em 

Organização de Concursos Públicos LTDA, Bezerra Nelson LTDA – ME e INAZ 

do Pará Serviços de Concurso Público LTDA–EPP. 

 

            O prazo do recurso começa a contar do dia 27/10/2017 de acordo com art. 

109 inciso I, após exaurido o prazo, será dada a decisão.  

 

A publicação na Imprensa Oficial da União estará disponível amanhã dia 27.10.17 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art43§1.
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apenas para ciência, por motivos técnicos não foi possível as publicações saírem no 

mesmo dia. 

 

 

Marituba/PA, 24 de outubro de 2017. 

 

 

 
Débora Raquel Fontel Reis 

Presidente da CEL 
 

Silvio dos Santos Cardoso      Ariovaldo Fonseca Maia 
Membros         Membros 


		2017-10-26T16:00:07-0300
	DEBORA RAQUEL FONTEL REIS:67556523268


		2017-10-26T16:00:55-0300
	SILVIO DOS SANTOS CARDOSO:74177427268




