
ILUSTRÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
DO MUNICIPIO DE CANOINHAS – SC 

 

 

 

Concorrência Publica nº 002/2020 – PMC 

Assunto: Recurso INABILITAÇÃO 

 

 

 

PRADO & PRADO LTDA– EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.153.183/0001-80, por seu representante 
legal que assina a presente, comparece perante Vossa Senhoria, para fins de 
apresentar RAZÕES DE RECURSO, o que faz nos seguintes termos. 

A proponente, ora  Recorrente, foi inabilitada no 
certame em tela por, em tese não cumprir o determinado no item 6.2.2.1.5: 

“6.2.2.1.5-Execução de sub base com macadame seco, 
mínimo de 1.900m³;” 

Note que a documentação de qualificação técnica, o 
acervo da Recorrente traz execução com utilização de RACHÃO, que 
tecnicamente se assemelha ao exigido, o que pode ser resolvido com uma 
simples indagação ao departamento técnico da prefeitura. 

A similaridade dos materiais trazem à tona a injustificada 
inabilitação, contrariando os preceitos de ampla concorrência da Lei 8.666/93. 

RATIFICAMOS o know-how desta proponente visto a 
quantidade de obras que já executamos e as obras que temos em andamento, 
conforme print da tela do CREA PR, das últimas obras cadastradas com ART. 

 



 

 
Fonte: https://servicos.crea-pr.org.br/restrito/art/gerenciamento 
 

E da relação de obras públicas executadas e em 
andamento, conforme registro do TCE/PR (anexo). 

Também pode ser comprovado por alguns links de 
órgãos públicos: 

1.https://oparana.com.br/noticia/assinado-o-contrato-para-duplicacao-da-avenida-industrial-em-
assis/ 

2.https://www.jaguariaiva.pr.gov.br/index.php/estrutura-de-governo/secretarias/infraestrutura-e-
habitacao/649-pavimentacao-no-casinhas-brancas-deve-ter-parte-da-obra-concluida-nesta-semana 

3.https://assischateaubriand.cidadeportal.com.br/noticia/55383/18-09-18/obras-no-mini-parque-
industrial-de-assis-chateaubriand-contam-com-galerias-gigantes 

4. http://www.pmfi.pr.gov.br/noticia/?idNoticia=42215 

5.http://www.assischateaubriand.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1400698&id_se
cretaria=3360 

Também algumas fotos de obras: 



  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
Fonte: Acervo da empresa. 
 
Com relação específica a concorrência 23/2019, 

realizada por esse município, ratificamos que entregamos toda a 
documentação de acordo com às solicitações editalícias. 

Para a comprovação da qualificação técnica foi 
encaminhado atestados de capacidade técnica, juntamente com a CAT – 
Certidão de Acervo Técnico de cada uma, sendo que todos estão de acordo 
com o objeto da licitação EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA. 

Não obstante a prova farta e inequívoca de que a 
proponente cumpre com o exigido para atestar sua capacidade técnica, mas 
mesmo assim, esta Municipalidade insistir em não acatá-los, devemos nos ater 
a situação de que a exigência de Atestado de Capacidade Técnica não deve ser 
exigida em quantia superior a 50% do serviço, a rigor de amplo e entendimento 
majorativo da jurisprudência: 

 



REPRESENTAÇÃO. EMPRESA LICITANTE. CLÁUSULA 
RESTRITIVA À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO. 
EXIGÊNCIAS NA FASE DE HABILITAÇÃO QUE 
EXTRAPOLAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO 
EDITAL. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A 
ANULAÇÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÕES. Consoante 
a jurisprudência assente deste Tribunal, é indevido o 
estabelecimento de número mínimo de atestados de 
capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo 
mínimo nesses atestados superior a 50% (cinquenta por 
cento) dos quantitativos dos bens e serviços que se 
pretende contratar, a não ser que a especificidade do 
objeto o recomende, situação em que os motivos de fato 
e de direito deverão estar devidamente explicitados no 
processo administrativo da licitação. Processo 
004.871/2012-0 – TCU. ACÓRDÃO 1052/2012 – 
PLENÁRIO, Relator MARCOS BEMQUERER, 02/05/2012. 
(GRIFO NOSSO) 
 

Os certames licitatórios devem ser pautados pela Lei 
8.666/93 e as regras previstas no Ato Convocatório, que faz Lei entre as partes, 
corolário ao entendimento posto, Hely Lopes Meirelles1 leciona que: 

“Classificação das propostas – Satisfazendo as 
exigências formais do edital e sendo exeqüíveis, as 
propostas serão julgadas e classificadas pelo seu mérito, 
segundo as vantagens que apresentem para o serviço 
público. (GRIFO NOSSO) 

 
Nesta esteira, note que esta proponente de fato cumpriu 

com todas as previsões editalícias, devendo ser classificada para etapa de 
julgamento de propostas, sob pena de cerceamento. 

 
Em respeito ao princípio da ampla competitividade, é 

dever da administração permitir a participação da proponente PRADO & 
PRADO na fase de julgamento de propostas do certame em tela, sob pena de 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo 1996, p. 
124 e 125. 



incorrer em total desrespeito aos princípios da Ampla Competitividade e 
Acesso ao Mercado de uma empresa de pequeno porte, além de cair no 
rigorismo das regras. 

Todos os documentos exigidos na fase de Habilitação 
foram devidamente apresentados por nós, em especial na qualificação técnica, 
onde resta demonstrado que a empresa é dotada de capacidade e 
conhecimento técnico suficiente para executar o objeto. 

 
Da Similaridade de Atestados de Capacidade Técnica – Legislação 

 
Como podemos notar, não há menção à similaridade, 

vejamos agora o que dia a Lei maior das Licitações Públicas (Lei 8666/93). 
 
Para esclarecer melhor a questão de “similaridade” 

vejamos o posicionamento recente do Tribunal de Contas da União – TCU 
 
Acórdão 449/2017 – Plenário | Ministro JOSÉ MÚCIO 
MONTEIRO 
 
Nas licitações para contratação de serviços continuados 
com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados 
de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da 
licitante na gestão de mão de obra, e não na execução 
de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo 
imprescindível motivar tecnicamente as situações 
excepcionais. 
 
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego 
 
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos 
para análise da comprovação (atestados de capacidade 
técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado 
serviços pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, 
inciso II, da Lei 8.666/1993). 
 
Acórdão 1891/2016 – Plenário | Ministro Marcos 
Bemquerer 
 



Nas licitações para contratação de serviços continuados 
com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados 
de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a 
habilidade da licitante em gestão de mão de obra. 
 
Com os Acórdãos acima especificados, fica bem claro a 

posição do TCU sobre este tema, ou seja, os Atestados devem comprovar que 
a licitante tem aptidão na Gestão da Mão de obra e não 
especificadamente a cada item do objeto licitado. 

 
Sem mais para o momento, ficamos a disposição para 

demais esclarecimentos, requerendo que a presente manifestação seja acatada 
e declarada HABILITADA no certame em tela. 

 
Termos em que, 
Pede Deferimento. 
 
Cascavel – PR, 10 de março de 2020. 
 

 
 
 

PRADO & PRADO LTDA. 


