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ASSUNTO: Parecer da Pregoeira 

 

 

 

  1 – RELATÓRIO: atos realizados na sessão pública 

 

 

  Na data de 10/05/2016, foi realizada a Sessão Pública do Pregão Presencial em 

referência, ocasião em que compareceram ao certame 7 (sete) empresas, tendo sido classificadas as 

propostas e selecionadas as licitantes para a fase de lances. 

 

  Procedida a fase de lances verbais, a empresa E. A. C. DA COSTA – EPP, apresentou o 

menor preço para item 1, do Lote MATERIAIS DE EXPEDIENTES, passando a etapa de Negociação 

onde se alcançou a melhor oferta de R$ 26,50.  

 

  Analisamos os documentos constantes do Envelope de Habilitação, constatou-se que a 

referida empresa não atendeu plenamente as condições habilitatórias, deixando de demonstrar sua 

Qualificação Técnica (item 12.7), uma vez que não constou o Atestado de Capacidade Técnica 

compatível com objeto licitado, razão pela qual a mesma foi declarada INABILITADA do certame. 

 

  Passou-se a negociação da melhor oferta com a 2ª empresa classificada (H. P. 

BARBOSA – ME, obtendo-se como melhor preço o valor de R$ 27,00. 

 

Analisamos os documentos constantes do Envelope de Habilitação, constatou-se que a 

referida empresa não atendeu plenamente as condições habilitatórias, deixando de cumprir o item 12.3, 

na alínea d) e) e f) do edital, razão pela qual a mesma foi declarada INABILITADA do certame,  

sendo que seu representante legal Sr. ELTON QUINTAS ALEXOPULOS, alegou que apresentou o 

CRC expedido pelo Município de Afuá, expedido em 19/04/2016, onde não foi aceito pela Pregoeira 

por alguns motivo esclarecido como: No dia 19/04/2016, eu MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA 

MONTEIRO, Pregoeira da PMA, recebi e expedir o CRC da referida empresa, mais fui muito clara 

com o seu representante que tinha minha suspeita no referido Balanço (cópia e anexo), quando foi no 

dia 06/05/2016, o referido cidadão veio trazer sua documentação para autenticar em relação ao referido 

pregão, onde o mesmo me apresentou o Alvará, que também tenho minha suspeita (cópia e anexo), 

onde solicito as autoridades competentes para fazer uma investigação sobre os referidos documentos 

suspeito de alterações irregulares por esta Pregoeira, quero comunicar também que o referido 

representante legal da referida empresa se retirou antes do termino do certame, onde eu e minha equipe 

de apoio e os outros licitantes  presenciaram este momento (cópia da ata em anexo).  
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Passou-se a negociação da melhor oferta com a 3ª empresa classificada (L. S. ARAÚJO 

JÚNIOR – ME), obtendo-se como melhor preço o valor  R$ 28,00,  que foi aceitável em razão da 

pesquisa de mercado constante dos autos do Termo de referencia. 

 

Procedida a fase de lances verbais, a empresa BRUNA COSTA DA COSTA, 

apresentou o menor preço para item 22, do Lote I MATERIAIS DE EXPEDIENTES,  passando a 

etapa de Negociação onde se alcançou a melhor oferta de R$ 65,00.  

 

  Analisamos os documentos constantes do Envelope de Habilitação, constatou-se que a 

referida empresa não atendeu plenamente as condições habilitatórias, deixando de apresentar as 

Certidões de Tributos Estaduais, Certidão de Tributos Municipais, Alvará de funcionamento, Certidão 

do FGTS e Atestado de Capacidade Técnica, razão pela qual a mesma foi declarada INABILITADA 

do certame. 

 

Passou-se a negociação da melhor oferta com a 2ª empresa classificada (A. N. GOMES 

ME), obtendo-se como melhor preço o valor  R$ 59,50  que foi aceitável em razão da pesquisa de 

mercado constante dos autos do Termo de referencia. 

  

Dando continuidade a Pregoeira Declara vencedoras as empresas: L. S.  ARAÚJO 

JÚNIOR – ME, CNPJ: 09.443.397/0001-60,  dos itens do LOTE I – MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE,  01, 02, 04, 08, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 

57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 81, 82, 90, 96 e 97, totalizando R$ 88.853,00 

(Oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais), a Empresa A. N. GOMES – ME, CNPJ: 

34.642.561/0001-06, dos itens 03, 05, 06, 07, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 34, 41, 47, 48, 55, 58, 63, 72, 79, 

80, 83, 88 e 95, totalizando R$ 83.890,50 (Oitenta e três mil oitocentos e noventa reais e cinquenta 

centavos) e a Empresa RENATA CARDOSO LOPES EPP, CNPJ: 23.447.150/0001-43, vencedora 

dos itens do LOTE I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 35, 39, 

40, 42, 43, 44, 45, 46, 71, 73, 74, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93 e 94, totalizando R$ 80.898,50 

(Oitenta mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Empresa L. S.  ARAÚJO 

JÚNIOR – ME, CNPJ: 09.443.397/0001-60,  dos itens do LOTE II – MATERIAIS 

EDUCATIVO/ESPORTIVO,  1, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52, totalizando R$ 108.840,00 (Cento e oito mil oitocentos e quarenta 

reais),  a Empresa A. N. GOMES – ME, CNPJ: 34.642.561/0001-06, dos itens do lote II – 

MATERIAIS EDUCATIVO/ESPORTIVO 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 44, 53, 54, 55, 56 

e 57, totalizando R$ 88.680,00 (Oitenta e oito mil seiscentos e oitenta reais) e a Empresa RENATA 

CARDOSO LOPES EPP, CNPJ: 23.447.150/0001-43, dos itens do LOTE II MATERIAIS  

EDUCATIVO/ESPORTIVO, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 58 e 59, totalizando R$ 81.550,00 

(Oitenta e um mil quinhentos e cinquenta reais). Empresa A. N. GOMES – ME, CNPJ: 

34.642.561/0001-06, dos itens do LOTE III – COPA COZINHA 01, 02, 04, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 18 e 

19, totalizando R$ 4.091,90 (Quatro mil e noventa e noventa e um reais e noventa centavos) e a 

Empresa RENATA CARDOSO LOPES EPP, CNPJ: 23.447.150/0001-43, dos itens do LOTE III – 

COPA COZINHA, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 14 e 15,  totalizando R$ 5.282,00 (Cinco mil duzentos e 

oitenta e dois reais).   Sendo valor total da proposta da Empresa L. S.  ARAÚJO JÚNIOR – ME, 

totalizando R$ 197.693,00 (Cento e noventa e sete mil seiscentos e noventa e três reais), RENATA 

CARDOSO LOPES EPP, totalizando R$ 167.730,50 (Cento e sessenta e sete mil setecentos e trinta 

reais e cinquenta centavos) e A. N. GOMES – ME, totalizando R$ 176.662,40 (Cento e setenta e seis 

mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).  
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É o relatório dos fatos ocorridos. 

 

2. Do recurso interpostos 

 

2.1 – Preliminarmente 

 

Conforme registrado na Ata da Sessão Pública, as seguintes licitantes manifestarem 

intenção de recorrer, considerando os seus respectivos motivos. Vejamos:  

 

LICITANTE: E. A. C. DA COSTA – EPP 

MOTIVO: “recurso contra a inabilitação da E. A. C. DA COSTA – EPP, pois a mesma 

não apresentou Atestado de Capacidade Técnica” 

 

LICITANTE: BRUNA COSTA DA COSTA 

MOTIVO: “recurso contra a inabilitação da BRUNA COSTA DA COSTA, pois a 

mesma não apresentou as Certidões de Tributos Estaduais, Certidão de Tributos 

Municipais, Alvará de funcionamento e Certidão do FGTS e Atestado de Capacidade 

Técnica”.  

 

No prazo para apresentação de memoriais, somente a empresa E. A. C. DA COSTA – 

EPP, trouxe aos autos razões recursais.  

 

A licitante BRUNA COSTA DA COSTA desistiu expressamente do direito de 

recurso. 

 

Nesse sentido, não existiu a interposição propriamente dita dos recursos da licitante 

BRUNA COSTA DA COSTA, uma vez que a mera manifestação da intensão de recorrer não se 

confunde com a efetiva interposição do recurso, que se dá com a apresentação das razões recursais. 

Logo, entende-se que não houve o exercício da faculdade de recorrer por parte da referida empresa, 

devendo ser desconsiderados os motivos alegados. 

 

Por outro lado, com a interposição do recurso por parte da empresa E. A. C. DA 

COSTA – EPP, foi concedido prazo de 3 (três) dias para as licitantes interessadas apresentarem 

contra-razões, onde nenhuma empresa se manifestou. 

 

Dessa forma, passa-se a análise do recurso, interposto pela empresa licitante E A C DA 

COSTA - EPP: 

 

 

3– Do Mérito do Recurso 

 

  No que diz respeito à apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, a regra do 

edital é a seguinte. 
12.7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Os licitantes deverão apresentar no mínimo 01(um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando ter a licitante aptidão para o desempenho 

da atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto/material licitado, o atestado deverá ser reconhecido em 

cartório. 
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O Atestado de Capacidade Técnica, como meio de comprovação da qualificação 

técnica operacional em licitação, busca dar garantia e segurança para Administração Pública de que 

a empresa licitante tem a aptidão para desempenho do objeto licitado, ou seja, que esta tem a 

experiência necessária para a efetividade da entrega do objeto/contratado, destina-se a restringir a 

participação de licitantes que não possuam condições operacionais de executar o objeto licitado. 

 

Deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação técnica não sejam 

desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro não é o posicionamento do 

TCU (BRASIL, TCU, 2009b): 
 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 

constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao 

caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais 

exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-

operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o 

caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém 

capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais 

exigências (sic)ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que 

fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e 

pertinência em relação ao objeto licitado. (Grifo nosso)”  

 

No que diz respeito à Lei nº 8666/93, art. 30, II, §1º, I e § 5º, esta define que 

 

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

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

 

   

Vale salientar que a comprovação da Capacidade técnica através da apresentação de 

Atestado visa resguardar a boa execução do contrato administrativo, minimizando os riscos de 

inadimplência. 

 

  Registre-se ainda, que a exigência de, no mínimo um atestado ou declaração para efeito 

de qualificação técnica de licitante, não se mostra, no caso concreto, desarrazoada, considerando que a 

condições representou um equilíbrio entre o atendimento Administração e a preservação da 

competitividade, não se vislumbrando restrição a licitante por conta desse aspecto. 
   

Importante ressaltar, por fim, que todos os atos ocorreram em sessão pública de pregão 

presencial, de maneira transparente e na presença dos demais Licitantes. 

 

Isto posto, opina-se pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso Administrativo interposto 

pela licitante E A C DA COSTA – EPP, remetendo os autos para a autoridade superior exarar a sua 

decisão e, se for o caso, proceder a HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação as Empresas L. S.  

ARAÚJO JÚNIOR – ME, totalizando R$ 197.693,00 (Cento e noventa e sete mil seiscentos e 

noventa e três reais), RENATA CARDOSO LOPES EPP, totalizando R$ 167.730,50 (Cento e 
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sessenta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos) e A. N. GOMES – ME, totalizando 

R$ 176.662,40 (Cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).  

.   

 Afuá-PA, 17 de maio de 2016.  

 

 

MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA MONTEIRO 

PREGOEIRA 
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