
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO : 

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Nº: 005/2017 

ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 13.235.589/0001-59, com sede à Rua Estelita Cruz, nº 209, Sala 01, Alto 
Branco, Campina Grande – PB, por seu representante legal, adiante identificado, tempestivamente, 
vem, com a máxima vênia, à presença de Vossa Senhoria, com arrimo no artigo 109, inciso I, “b”, da 
Lei nº 8666/93 c/c item 12 e subitens seguintes do presente instrumento convocatório, interpor:

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão desta d. Comissão de Licitação que, data vênia, equivocadamente, inabilitou a 
empresa recorrente e, por conseguinte, determinou fracassado o certame em destaque, pelos fatos e 
fundamentos a seguir expostos.

1. A recorrente tomou conhecimento do Edital do Pregão Eletrônico N.º 05/2017, o qual buscava a “a 
contratação de empresa para fornecimento e instalação de revestimento vinílico, bem como 
regularização do piso elevado, nas quantidades e especificações constantes no Anexo 2 - Termo de 
Referência”.

2. Inicialmente, a presente peça recursal é tempestiva, eis que é interposta e registrada no prazo legal 
e na forma do subitem 12 do Edital.

3. A empresa recorrente foi inabilitada sob o seguinte fundamento: “Recusa da proposta. Fornecedor: 
ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.235.589/0001-59, 
pelo melhor lance de R$ 42.278,32. Motivo: ALERTA CONSTRUTORA teve proposta RECUSADA por não 
mostrar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em seu objeto social expresso no 
contrato social, contrariando o item 4.1 do Edital. Também não apresentou atestados compatíveis com 
o objeto licitado, solicitado no item 11.3.3.1, do edital.

4. Data máxima vênia, o fundamento utilizado pela douta Comissão de Licitação para inabilitar a 
empresa recorrente não possui nenhum amparo normativo, conforme demonstraremos a seguir:

5. Primeiro, pelo motivo da empresa recorrente ter apresentado, de forma regular e tempestiva, os 
atestados e contratos, que comprovaram sua aptidão para execução dos serviços licitados, isto porque 
os documentos enviados possuem anotações de prestação de serviços de instalação de piso cerâmico e 
granito, demonstrando, cabalmente, a similaridade com a atividade objeto deste certame.

6. Note, douto Pregoeiro, que o próprio edital não exigiu que a comprovação de capacidade técnica 
deveria se dar de forma idêntica ao objeto licitado, se bastando apenas que haja prestação de 
atividade similar com o objeto licitado, conforme disposição expressa ao subitem 11.3.3.1, do 
instrumento convocatório.

7. Observamos o disposto ao teor do subitem 11.3.3.1, do instrumento convocatório:

11.3.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 11.3.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidade e prazos, mediante apresentação de atestados 
de capacidade técnica que comprove a fornecimento de material e EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
SIMILARES ao descrito no Anexo 2 – Termo de Referência deste Edital, com o nome da Empresa 
licitante como executora.

8. A empresa recorrente colacionou aos autos virtuais deste certame atestados e contratos, que 
comprovaram a execução das seguintes atividades:

a) Obras e Construção civil em geral;
b) Serviços de edificações; 
c) Instalação de piso cerâmico e granito; 
d) Aplicação de alvenaria em pedra; 
e) Revestimento cerâmico para parede; 
f) Instalação de laje de impermeabilização; 

Página 1 de 4COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

08/09/2017https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod...



g) Dentre tanto outros serviços atestados nos documentos que comprovaram sua capacidade técnica. 

9. Pois bem, não há nenhuma dúvida quanto a similaridade dos atestados e contratos apresentados 
pela recorrente com o objeto licitado, uma vez que são atividades semelhantes e que a legitima 
executar os serviços ora licitados. 

10. Douto Pregoeiro, se a instalação de piso cerâmico e revestimento em granito não é similar a 
instalação de revestimento vinílico, o que este d. órgão entenderá como atividade semelhante?

11. Não obstante, por óbvio, deve-se invocar a máxima: quem pode o mais, pode o menos. Pois é, se 
a empresa recorrente pode executar serviços de construção civil e edificações prediais, não obsta da 
mesma fornecer mão-de-obra voltada a instalação de revestimento venílico, uma vez que possui 
experiência, inclusive, em instalações de piso cerâmico e revestimento em granito. 

12. Neste caso, é importante transcrever o artigo 30, da lei 8666/93:

"Art.30. A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á a: 

I – (...)

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos;" (grifos nossos) 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 
exigências 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." (grifos nossos) 

13. A inabilitação da empresa recorrente tem como único fundamento a eventual não apresentação de 
atestados de capacidade técnica não semelhante ao objeto licitado.

14. Para melhor compreensão da questão abordada, devemos ter cristalino o significado da palavra 
semelhante:

"Semelhante adj. Que tem semelhança com outrem ou outra coisa; que é da mesma espécie, 
qualidade, natureza ou forma: parecido, próximo, similar, quase igual: produtos semelhantes/ Que 
tem a mesma aparência ou natureza;(...)" (grifos nossos) (KOOGAN/HOUAISS. Enciclopédia e 
Dicionário Ilustrado.1992) 

15. O objeto da licitação consiste na instalação de revestimento venículo. Por sua vez, o acervo técnico 
apresentado pela recorrente contempla a execução de instalação de piso cerâmico e instalação de 
revestimento de granito, sendo, portanto, atividade semelhante ao objeto ora licitado, isto porque a 
natureza da atividade é a mesma, tendo, inclusive, o mesmo profissional como prestador do serviço.

16. Não obstante, a própria Lei 8666/93, em seu artigo 30, §3º, informa que a comprovação de 
capacidade técnica deve se dar com a apresentação de atestados SIMILARES ao objeto licitado e NÃO 
IDÊNTICO, observe-se:

“§ 3°. 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.”

17. A Súmula n.º 263, da Corte Suprema de Contas se presta, justamente, para coibir a exigência 
idêntica de atestados de comprovação de capacidade técnica, senão vejamos:

“SÚMULA Nº 263/2011 Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 
que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão 
e a complexidade do objeto a ser executado.”

18. Ademais, é justamente neste sentido a jurisprudência do TCU, observe-se:

Página 2 de 4COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

08/09/2017https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod...



- Acórdão 1524/2006 – Plenário, de 23/08/2006

“9.2. determinar à Comissão Geral de Licitações do Estado do Amazonas (CGL/AM) da Secretaria de 
Estado da Infra-estrutura do Amazonas (SEINF/AM) que, na elaboração de editais de licitações, 
realizadas com recursos públicos federais, ao inserir exigência de comprovação de capacidade técnica 
(art. 30 da Lei 8.666/93), seja sob o aspecto técnico-profissional, ou técnico-operacional, consigne no 
respectivo processo, expressa e publicamente, os motivos dessa exigência, e demonstre, 
tecnicamente, que os parâmetros fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 
assegurando-se de que a exigência não implicará restrição do caráter competitivo do certame; 
(grifamos)

19. Além disso, é preciso deixar registrado que a administração pública também é vinculada ao 
instrumento convocatório. De toda sorte, é bom relembrar que o subitem 11.3.3.1, não exige que a 
comprovação de capacidade técnica deve ser mediante apresentação de atestados e contratos que 
contemplem atividade idêntica ao objeto licitado. 

20. POIS, BASTA APENAS QUE SEJAM APRESENTADOS ATESTADOS E CONTRATOS QUE CONSTEM 
ANOTAÇÕES DE ATIVIDADES SEMELHANTES AO OBJETO LICITADO.

21. Portanto, a empresa recorrente atendeu ao disposto no subitem 11.3.3.1, isto porque apresentou 
atestados que comprovam o exercício de atividade de instalação de piso cerâmico e revestimento em 
granito, conforme pode ser aferido nos documentos de habilitação.

22. É neste sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIAS. LICITANTE. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICO-OPERACIONAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO LEGÍTIMA. APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS PELA VENCEDORA.ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO. 
PLAUSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. 1. A licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela 
administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante preço mais 
vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica do 
licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento 
do objeto licitado, devendo o procedimento licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, 
que, compreendendo todos os aspectos do certame, é plasmado, como premissa da preservação da 
legitimidade e higidez do certame, nas exigências contempladas pelo ato convocatório. TJ-DF - Agravo 
de Instrumento AGI 20150020066485 (TJ-DF)

23. Por estas razões, verifica-se, que a empresa recorrente está flagrantemente HABILITADA a 
execução dos serviços licitados, isto porque apresentou documentos que comprovam sua aptidão para 
exercer as atividades licitadas, uma vez que seus atestados e contratos denotam que a recorrente atua 
no ramo de construção civil e edificações prediais e, ainda, já prestou serviços de instalação de piso 
cerâmico e revestimento em granito, conforme documentos de habilitação colacionados aos presentes 
autos.

24. PORTANTO, OS ATESTADOS E CONTRATOS JUNTADOS PELA RECORRENTE POSSUEM ANOTAÇÕES 
DE QUE JÁ PRESTOU ATIVIDADES SEMELHANTES AO OBJETO LICITADO, LHE LEGITIMANDO, ASSIM, 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS.

EX POSITISIS, requer a ALERTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA., primeiramente, 
o recebimento do presente recurso, eis que satisfaz todos os requisitos de admissibilidade e, 
posteriormente, que esta d. Comissão de Licitação se digne de:

a) dar total provimento ao recurso interposto pela recorrente, para reformar a decisão recorrida, 
reconhecendo a HABILITAÇÃO da empresa recorrente, haja vista ter exaurido todos os requisitos de 
habilitação, dispostos ao teor do subitem 11.3.3.1, do instrumento convocatório, sobretudo, pela 
apresentação de atestados e contratos, que constam anotações de execução de atividade semelhante 
ao objeto licitado.

Por cautela, somente na hipótese não esperada de não acolhimento dos pleitos suplicados, requer a 
remessa destas razões à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da 
Lei n° 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o 
desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatuto.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campina Grande – PB, 08 de agosto de 2017.
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_________________________________
Shigeaki Maracajá Ramos
Sócio – Administrador

Fechar
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