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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TURISMO GRAMADOTUR 

 

Ref.: Pregão Eletrônico – º 023/2022 

 

CANSAN ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 

31.3853.937/0001-56, com sede na Av. Júlio De Castilhos, nº 100, Sala 01, 95.260-000, 

Centro, Nova Roma do Sul/RS, vem tempestivamente, com fulcro no art. 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e no item 7.3 do Edital, apresentar: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Da decisão de desclassificação da empresa, com fundamento nas razões a seguir 

aduzidas: 

 

DA TEMPESTIVIDADE   

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua 

interposição foi manifestada e recebida pelo pregoeiro, no dia 23/03/2022. Tendo como 

termo final para apresentação do recurso 03 dias úteis, sendo, portanto, tempestivo.  

 

DO MÉRITO   

Trata-se de Pregão Eletrônico nº 023/2022 do tipo menor preço global, cujo 

objeto é a “Contratação de empresa para elaboração do projeto e execução de PPCI 

(Plano de Prevenção contra Incêndio), sem fornecimento de equipamentos, com 

montagem, desmontagem, acompanhamento durante as vistorias dos bombeiros e 

elaboração de laudos necessários para os eventos realizados pela Gramadotur”.  

Diante do cenário exposto, viemos por meio deste salientar que nossa empresa 

foi erroneamente desclassificada pelas motivações expostas, tendo a Cansan 

Engenharia apresentado uma proposta disparadamente mais vantajosa para a 
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Administração, fora inabilitada sob a alegação de que  “em conversa com o setor técnico 

da Autarquia, foi constatado que os atestados de capacidade técnica apresentados não 

atendem ao exigido no instrumento convocatório, uma vez que é exigido que o PPCI seja 

correlacionado a eventos, o que não se afigura nos atestados apresentados. Desta 

forma, a licitante não atende aos itens 6.3.6.c e 6.3.6.d. Destaca-se que a ausência da 

referida comprovação é erro insanável, não podendo ser suprida no presente processo. 

Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências 

editalícias”.  

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais 

aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado. 

 
DAS RAZÕES QUE IMPÕE O PROVIMENTO AO RECURSO 
 

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento 

acima enunciado incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. Com respeito, Nobre 

Pregoeiro, por melhores que sejam as intenções do instrumento Convocatório, verifica-

se que a citada exigência não merece prosperar, tão pouco se sustenta, tendo em vista 

que a referida exigência não encontra qualquer garnida em nosso ordenamento jurídico 

vigente.  

Senão vejamos: 

Em relação ao disposto no item 6.3.6., “c”, do edital..., 

c) Atestado de Capacidade Técnico-
Operacional em nome da empresa licitante, 
emitida por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, de que executou satisfatoriamente 
serviços de PPCI para eventos. O atestado 
deverá conter o endereço, o período e o nome 
do evento/serviço. 
c.1) Os atestados apresentados deverão conter 
os seguintes dados da empresa emitente: razão 
social, CNPJ, endereço, telefone de contato e 
email. Os dados exigidos são necessários para 
possibilitar a realização de eventuais 
diligências.  
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d) Atestado de Capacidade Técnico-Profissional 
em nome do responsável técnico indicado no 
Anexo 06, emitida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de que executou 
satisfatoriamente serviços de PPCI para 
eventos. O atestado deverá conter o endereço, 
o período e o nome do evento/serviço.  
d.1) Os atestados apresentados deverão conter 
os seguintes dados da empresa emitente: razão 
social, CNPJ, endereço, telefone de contato e 
email. Os dados exigidos são necessários para 
possibilitar a realização de eventuais 
diligências.  
d.2) O atestado deve estar registrado no órgão 
profissional competente, comprovado 
mediante a apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico do profissional 
 

Inicialmente temos que ser claros e objetivos que a certidão de acervo técnico 

expedida pelo CREARS e apresentada, é similar às exigências dispostas aos itens acima 

mencionados nesse edital, tendo então a empresa apresentado documentação 

estritamente solicitada pelo mesmo.  

No parágrafo 1º, artigo 30 da lei 8.666/93, temos que:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:  
§ 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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)  
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 
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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; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
... 
§ 3º 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 (grifo nosso). 
... 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais 
específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação. 

 
Ora, o acervo técnico do CREA-RS apresenta os atestados solicitados, que indica 

sim os critérios de ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE PPCI (Plano de Prevenção 

contra Incêndio) e executivos complementares. Sendo apresentados os CATs com 

registro de atestado 1828144, 1809288, 1816895, 1845203 (números apresentados 

referentes as ARTs de seus respectivos atesados), do Engenheiro Civil, Representante 

Legal e Diretor Anderson Cansan, CREA-RS 233242. 

No presente certame, portanto a Cansan Engenharia Eireli atende todos os 

requisitos pré-estipulados.  

Neste mesmo sentido temos o que a doutrina, melhor nos explica através de 

Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários a Lei das Licitações e Contratos 

Administrativos”, assim se refere em relação aos princípios:  

Nenhuma solução, em caso algum, será 
sustentável quando colidente com o art.3º. 
Havendo dúvida sobre o caminho a adotar ou a 
opção a preferir, o intérprete deverá recorrer a 
esse dispositivo. Dentre as diversas soluções 
possíveis, deverão ser rejeitadas as 
incompatíveis com os princípios do art.3º. Se 
existir mais de uma solução compatível com 
ditos princípios, deverá prevalecer aquela que 
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esteja mais de acordo com eles ou que os 
concretize de modo mais intenso e amplo.(...) O 
administrador, no curso das licitações, tem de 
submeter-se a eles. O julgador, ao apreciar 
conflitos derivados de licitações, encontrará a 
solução através desses princípios.  
Não é cabível excluir propostas vantajosas ou 
potencialmente satisfatórias apenas por 
apresentarem defeitos irrelevantes ou porque 
o "princípio da isonomia" imporia tratamento 
de extremo rigor. A isonomia não obriga 
adoção de formalismo irracional. Atende-se ao 
princípio da isonomia quando se assegura que 
todos os licitantes poderão ser beneficiados por 
idêntico tratamento menos severo. Aplicando o 
princípio da proporcionalidade, poderia 
cogitar-se até mesmo de correção de defeitos 
secundários nas propostas dos licitantes.  

 

Marçal Justen Filho ainda diz que: 

É proibido rejeitar atestados, ainda que não 
se refiram exatamente ao mesmo objeto 
licitado, quando versarem sobre obras ou 
serviços similares e de complexidade 
equivalente ou superior. A Similitude será 
avaliada segundo critérios técnicos, sem 
margem de liberdade para a administração. 
Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de 
exigências excessivas, no tocante à 
qualificação técnica. Observe-se que a 
natureza do requisito é incompatível com a 
disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por 
parte da Lei. É impossível deixar de remeter à 
avaliação da Administração a fixação dos 
requisitos de habilitação técnica. Essa 
competência discricionária não pode ser 
utilizada para frustrar a vontade constitucional 
de garantir o mais amplo acesso de licitantes, 
tal como já exposto acima. A Administração 
apenas está autorizada a estabelecer 
exigências aptas a evidenciar a execução 
anterior de objeto similar. (…) 
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Com isso, intencionamos demostrar que, a doutrina, a legislação e a 

jurisprudência da Corte de Contas estão alinhadas quanto ao tema em tela, e não paira 

sobre isto qualquer resquício de dúvida quanto ao atendimento da empresa CANSAN 

ENGENHARIA aos itens do objeto do Edital. 

Ilustrando o supramencionado, anexamos o Acordão 679/2015 da Douta Corte 

de Contas da União: 

 

Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da 

Representação formulada pela empresa Automação 

Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de 

possíveis irregularidades na Concorrência 22/2014, 

promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, que 

teriam restringido o caráter competitivo do certame. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, c/c art. 235, do 

Regimento Interno do TCU, e art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, 

no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento 

Interno/TCU, revogar a medida cautelar 

preliminarmente adotada nestes autos; 

9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 

265/2014, dar ciência à Codevasf que: 

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, 

do instrumento convocatório da Concorrência 22/2014 

não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 

3º, da Lei de Licitações e com a jurisprudência deste 

Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a 

comprovação de aptidão por meio de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior àquela objeto do certame;(grifo nosso) 

9.3.2. (…) ; 

9.4. (…) ; e 

9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, 

inciso V, do Regimento Interno do TCU 

Acórdão 2382/2008 Plenário (Voto do Ministro 

Relator) 

O art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, estabelece que 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

deve ser pertinente e compatível, em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

A melhor exegese da norma e a de que a referida 

comprovação de aptidão deva ser demonstrada 

exclusivamente mediante a comprovação de serviços 

similares.(grifo nosso) 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20150102/RES2014-265.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20150102/RES2014-265.doc
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Nesse sentido, o § 5 o do referido art. 30, veda a 

exigência de comprovação de aptidão com quaisquer 

limitações não previstas na Lei que inibam a 

participação na licitação. 

 
A douta comissão, se ainda pairar algum tipo de dúvida após a explanação retro, 

pode usufruir do artigo 43 da Lei 8.666/93:  

Art. 43. A licitação será processada e julgada 
com observância dos seguintes procedimentos:  
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

 

Agora em relação a desclassificação por não atendimento aos itens 6.3.6.c e 

6.3.6.d “executou satisfatoriamente serviços de PPCI”, temos que a douta comissão se 

equivocou na leitura e interpretação do farto acervo técnico enviado. Está claro, 

indicado e aprovado pelo CREARS que todos realizaram EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

PPCI. Os serviços apresentados nos acervos técnicos enviados são de características 

semelhantes e superiores ao objeto do Edital, ou seja, elaboração de projetos de 

reforma com ampliação, ainda são projetos superiores ao em tela, o que não faz sentido 

da desclassificação.  

A Lei de Licitações veda, expressamente, a imposição de quantitativos mínimos 

ou prazos máximos para a comprovação da capacidade técnica.  

Nos termos do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, a capacitação técnica 

envolve a “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”. 
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A Corte de Contas manifestou-se pela impossibilidade de a Administração fixar 

quantitativos mínimos para a qualificação técnica, conforme consta dos Acórdãos nºs 

2.081/2007, 608/2008, 1.312/2008, 2.585/2010, 3.105/2010 e 276/2011, todos do 

Plenário. Nesse sentido também foi o Acórdão nº 165/2012 do Plenário, no qual restou 

consignado que “a exigência de quantitativo mínimo, para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional, contraria o estabelecido no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/93”. 

 

DO PEDIDO  

1. Na esteira do exposto, e dentro dos princípios da razoabilidade, requer-

se que seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, 

reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, 

admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já 

que habilitada está.  

2. Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão 

de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso 

não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, à autoridade 

superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93.  

 

Nestes Termos  

Pede e espera deferimento 

 

Nova Roma do Sul/RS, 28 de março de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

Cansan Engenharia Eireli 
CNPJ: 31.385.937/0001-56  
Eng° Civil Anderson Cansan  
Socio Proprietário/ Diretor 
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