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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE 

XANXERE – ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 

Ref. Pregão Presencial no 020/2021 

 

 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 

39.469.086/0001-31, com sede na Rua Dr. Cruz Machado, 678, Ap. 202, Centro, munícipio de União da 

Vitória – PR, representada pela Sra. Balbina Borges Maieski, portadora da Carteira de Identidade no 

5.429.196-5 e inscrita no CPF no 632.493.329-68, na condição de licitante no certame em epigrafe, vem, 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, com fulcro no Art. 109, inciso I alínea “a”,  pelos fatos e fundamentos 

apresentados: 

 

1. DOS FATOS 

 Participaram da sessão pública do Pregão Presencial cujo objeto é o Registro de Preço para 

Execução futura e parcelada de Mão de Obra por metro quadrado para Assentamento de 

Bloco de Concreto Intertravado (Paver) na cor cinza 10x20x8cm e Bloco de Concreto 

Intertravado (Paver) na cor vermelha (Guia Podotátil) 10x20x8cm, com fornecimento de 

todos os materiais necessários (Paver, areia, cimento, meio-fio e pó de brita) 05 (cinco) 

empresas, dentre elas 03 (três) empresas tiveram suas propostas classificadas para a fase de lances, 

sendo elas: 1) RC ZANELLA LTDA; 2) AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA; 3) 3G SOLUÇÕES EM 

OBRAS LTDA. 

 Após a classificação das 03 (três) propostas iniciou-se a fase de lances, que consagrou 

vencedora a empresa RC ZANELLA LTDA, na 2a colocação a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA e na 3a colocação a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA.  
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 Passou-se então a abertura dos envelopes de habilitação, a comissão deliberou por 

INABILITAR empresa RC ZANELLA LTDA por não ter apresentado Prova de Inscrição/Registro e 

Regularidade da empresa e do seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA). 

 Na sequência a comissão realizou a abertura do envelope de documentos de habilitação da 

empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, sendo deliberado pela comissão por INABILITAR a 

empresa por não ter apresentado prova de inscrição/registro de regularidade do responsável técnico da 

empresa junto ao CREA-PR. 

 A comissão então abriu o envelope da 3a colocada, a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA, 

importante destacar que a comissão analisou os documentos durante a sessão pública e declarou 

vencedora a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA, afirmando ter apresentado todos os 

documentos. 

 Em seguida uma das empresas questionou a Certidão de Falência e Concordata com data de 

12/01/2021, então a comissão achou por bem suspender a sessão para melhor análise dos documentos, 

mas em nenhum momento a comissão declarou inabilitada a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS 

LTDA.  

 O representante da empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA requereu a comissão que fizesse 

diligências para conferir a veracidade das informações da Certidão Negativa de Falência e Concordata, 

mas tal pedido não foi acatado.  

 Importante destacar ainda que as empresas ENEAS CADORI ME e INOVE CONSTRUTUTORA 

EIRELI tiveram suas propostas desclassificadas para a fase de lances, ou seja, não participaram da fase 

mais importante do pregão que é a disputa dos lances, pois tiveram suas propostas acima de 10% da 

melhor proposta.  

 A empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA recebeu com estranheza a Ata de Analise e 

Julgamento do documentos de Habilitação do Processo Licitatório no dia 30/03/2021, pois a ata tratou 

novamente da DESABILITAÇÃO das empresas RC ZANELLA LTDA e A G PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA, que já haviam sido desabilitadas durante a sessão, e ainda desabilitou a empresa recorrente com 
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justificada nova a qual não foi levantada durante a sessão que foi quanto ao Atestado ser expedido por 

pessoa física.  

Destaca-se que não houve questionamento quanto a comprovação de aptidão para desempenho 

da atividade pertinente durante a sessão pública, tanto pela comissão como pelas empresas 

participantes.   

  

2. DO DIREITO  

 A Lei no 8.666/93 trouxe em seu artigo a exigência de apresentação de documentação relativa 

a qualificação técnica para participação em concorrências públicos, sendo o objetivo principal desses 

documentos a “a comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e 

compatível em características” , conforme o inciso II do Art. 30 da presente Lei. 

 Neste sentido a Direção de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União publicou a Orientação Normativa no 6 de 24/09/2018, 

trazendo o seguinte texto em seu Artigo 2o § 1o: 

“O Atestado de Capacidade Técnica poderá ser emitido em nome de pessoas 

físicas e jurídicas, podendo integrar o acervo da empresa e também do 

profissional que presta o serviço em seu nome.   

 

Sobre o assunto o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vem entendendo que é 

irrelevante se o Atestado de Capacidade Técnica é emitido por pessoa jurídica ou física, pois o proposito 

de tal documento e comprovar a aptidão para o desempenho da atividade, vejamos abaixo algumas 

decisões do TCU-SC: 

PROCESSO Nº: REP-16/00161771 UNIDADE GESTORA: Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau RESPONSÁVEL: 

Valdair Jose Matias INTERESSADO: Sérgio Luciano Kuehl ASSUNTO: 

Irregularidades no edital de Concorrência Pública n. 03- 2207/2015, para 

serviços de transbordo, transporte, destinação e disposição final de 

resíduos sólidos domiciliares RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DESPACHO: 

DLC - 203/2016  

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Departamento de Licitações 

e contratações, deliberou assim:  
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Apresentação de atestado de capacidade técnica firmado por pessoa física 

e não jurídica. Irrelevância. Empresa licitante que atingiu a finalidade 

visada pelo edital. Participação garantida nas demais fases do certame. 

Recurso provido. Verificado que a empresa licitante atingiu a finalidade visada 

pelos requisitos estabelecidos no edital, é de ser garantida a sua participação 

em todas as etapas do certame. 'O interesse público reclama o maior número 

possível de concorrentes, configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei 

básica de regência e com interpretação de cláusulas editalicias impondo 

condição excessiva para a habilitação (STJ, MS n. 5.693/DFR, Min. Milton Luiz 

Pereira)". (ACMS n. 2003.015947-9, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

j. em 19/04/2005). (TJSC, RN em MS n. 2009.071325-2, de Joaçaba. Rel. Des. 

Carlos Adilson Silva, julgado em 27/03/2012). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO 

PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU LIMINAR POSTULADA 

POR EMPRESA INABILITADA EM VIRTUDE DE SUPOSTA AFRONTA AO 

EDITAL N. 21/2012, DO MUNICÍPIO DE GASPAR. MUNICÍPIO AGRAVANTE 

QUE ALEGOU QUE A CONCORRENTE AGRAVADA COLACIONOU 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FIRMADO POR PESSOA FÍSICA, 

E NÃO JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. IMPETRANTE AGRAVADA QUE 

DEMONSTROU, PARA FINS DE ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE 

TEM EXPERIÊNCIA E CAPACIDADE TÉCNICA SUFICIENTES A ATENDER 

AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL LICITATÓRIO. ATO DE 

INABILITAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS INTERESSES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO 

DO CERTAME MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE 

JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.026412-0, de Gaspar, 

rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 26-02-2013). Também: 

 

 O instrumento convocatório em seu item 6.6.2 traz “inexistindo prazo de validade nas Certidões, 

serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassam a 60 (sessenta) dias da data final 

para a entrega dos envelopes”. Como podemos verificar a cláusula editalicia que dispõe a cera do prazo 

de validade da certidão é restritiva, pois o prazo de 60 (sessenta dias) para a certidão de falência não 

é razoável. Uma vez que, a certidão de falência não possui em seu corpo prazo de validade determinado, 

fica o órgão licitante encarregado de indicar a validade, sem ofensa é claro, ao princípio da legalidade, 

em favor do bom senso e razoabilidade para a aceitação das certidões. Nessa premissa é o entendimento 

do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: 

“O administrador público deve ter sempre presente que excesso de formalismo ou 

exigências rigorosas não se coadunam com os princípios da racionalidade, 

economicidade administrativa, afastando muitos licitantes e levando a Administração a 
contratar com uns poucos, em piores condições par ao Governo” 
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 Desta forma, para ampliação da competitividade deve-se aceitar a validade da certidão de 

falência e demais certidões para 180 (cento e oitenta) dias, por ser o prazo razoável, obedecendo aos 

princípios constitucionais da Lei 8.666/93.  

 Ainda o Decreto no 4385 de 27/03/2020 do Estado do Paraná que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e combate ao COVID-19 prorrogou, por 90 (noventa) dias, a validade das certidões emitidas 

pelos órgãos do governo do Estado.  

 Em consulta ao portal comprasnet.gov.br que utiliza o SICAF – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores vejamos o que está disponível no endereço abaixo:  

http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/novoSicaf/duvidas.asp?tipo=GO 

23. Como registrar o prazo de validade das certidões de Falência e Concordata que não 
tem data de validade, só tem data de emissão? 

Resposta: Quanto não constar a data de validade da Certidão de Falência e Concordata, 

deve-se adotar o período de 1 (um) ano.  

  

5. DOS PEDIDOS 

 Diante do exposto, vem, com o devido respeito, REQUERER: 

a) O recebimento do presento recurso; 

b) A HABILITAÇÃO da empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA e que seja declarada vencedora 

do certame; 

c) Alternativamente, não entendendo assim,  que seja aplicado o artigo 48 § 3º da Lei de 

Licitações, abrindo prazo de 08 (oito) dias para apresentação de nova documentação.  

 Termos em que pedem deferimento. 

Xanxerê, 02 de abril de 2021. 

 

BALBINA BORGES MAIESKI  

RG no 5.429.196-5 / CPF no 632.493.329-68 
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