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CNPAMF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PROCESSO  NQ  : 041/2019. 
RECORRENTE 	: E. F. FERREIRA. 

ASSUNTO 	: Análise de Recurso Administrativo. Inabilitação da 

empresa no Pregão Presencial n° 001/2019- SRG. 

DECISÃO 

Trata-se de Recurso Administrativo manejado pela Empresa 
Licitante E. F. FERREIRA, CNPJ n° 18.320.979/0001-40, contra a decisão do 
Pregoeiro  Wesley  Rafael Oliveira Moreira, que inabilitou a referida empresa por 
não apresentar Atestado de Capacidade Técnica válido, exigido no Edital 
do Pregão Presencial n° 001/2019 - SRG. 

A licitante E. F. FERREIRA interpôs o presente recurso com o fito 
daquele Pregoeiro vir a reconsiderar o resultado do certame que a declarou 
inabilitada, aduzindo em síntese: 

a) que a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica 
válido, pois em nenhum momento o Item 12.11.1 do Edital faz 
menção de que o atesto deveria conter informações pessoais 
do servidor que assinou, tampouco que fosse necessária a 
autenticação da assinatura ou o timbre do órgão; 

b) sustenta ainda que a decisão do Pregoeiro contraria os artigos 
30, 44 e 45, e ainda, o inciso I do § 1° do  art.  3°, todos da Lei 
8.666/93, pois estaria contrariando os critérios objetivos 
definidos pelo edital e restringindo o caráter competitivo do 
certa me; 

c) alega que a inabilitação da Recorrente foi feita de forma 
ilegal, pois o  Art.  43, § 10  da Lei Complementar n° 123/2006, lhe 
assegura o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização de 
documentação. 

Por fim, conclui pedindo que o recurso seja conhecido e provido, 
para anular a decisão ora atacada, declarando-se a empresa Recorrente 
habilitada para prosseguir no feito. 
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Recebidas as razões do Recurso pelo Pregoeiro, este realizou a 
devida análise concluindo pelo NÃO PROVIMENTO do recurso apresentado 
pela empresa, mantendo o julgamento inicial que a inabilitou. 

Em seguida, os presentes autos foram encaminhados a esta 
Presidência, para análise e decisão. 

É o Relatório 

Passo a decidir. 

Primeiramente, ressalte-se que estamos diante de um recurso 
interposto contra uma decisão tomada em sede de Licitação realizada sobre 
a Modalidade Pregão, que conta com um rito especial, com disciplinamento 
próprio e célere, onde se busca alcançar uma melhor e mais rápida resposta 
aos reclamos da coletividade, sedenta de bons e eficientes serviços públicos. 

Nesta ótica a Lei n° 10.520/2002 trouxe ao procedimento licitatório 
realizado nesta modalidade, a possibilidade de algumas questões que não 
viciem o certame licitatório, que não desvirtuem o objeto licitado, que não 
ofendam a intenção normativa da Administração no instrumento 
convocatório a possibilidade de ser dirimidas com razoabilidade e 
proporcionalidade pelo Pregoeiro, quando da realização do certame 
licitatório, sem que com isto tenhamos uma ofensa aos princípios da licitação 
pública. 

Portanto, como se pode perceber, ao contrário do que tenta 
demonstrar a Recorrente, a mesma não atendeu às exigências do Edital do 
Pregão Presencial n°001/2019. 

Cumpre es•clarecer que o princípio da legalidade determina que 
a atividade administrativa deverá se subordinar aos parâmetros de ação 
fixados pela lei. Enquanto o particular tem a liberdade de fazer tudo o que a 
lei não proíbe, a administração pública somente tem a permissão de fazer 
aquilo que a lei lhe autoriza. 

Sobre a exigência de Atestado de Capacidade Técnica, 
podemos citara  Art.  30, § 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que assim 
dispõe: 
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"Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de 
aptidão, quando foro caso, será feita através de atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado". 

De acordo com o nosso ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas 
são sujeitos de direito, revestidas de capacidade e responsáveis por seus atos. 

Logo, para que possam exteriorizar a sua vontade, no entanto, 
devem ser representadas por pessoas capazes e que detenham a 
competência necessária para a prática do ato. 

Como se vê, é de extrema importância a verificação dos poderes 
dos administradores, conforme ensinamento do Professor Cândido 
Dinamarco,  in  verbis: 

"Há que salientar não ter a pessoa jurídica vontade, mas interesses. 
Apenas pode-se falar em vontade impropriamente, haja vista que a 
vontade é adstrita ao ser humano. Os interesses da pessoa jurídica 
são, em verdade, reflexo da vontade coletiva e indissociável da 
maioria de seus membros (se sociedade). Portanto, esses interesses 
devem ser exercidos obrigatoriamente por intermédio de seus 
representantes legais. 

É princípio geral de direito que todo direito pode ser exercido por seu 
titular (pessoa natural ou pessoa jurídica através de seus 
representantes) ou, salvo se personalíssimo, por intermédio de 
mandatário devidamente constituído". 
(CANDIDO, Dinamarco Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 
2 a ed., Malheiros, 2002 p. 114) 

Não há dúvida de que a empresa recorrente deixou de 
comprovar, no momento de sua Habilitação, que o Atestado de Capacidade 
Técnica teria sido emitido por pessoa competente para tal ato, visto que o 
documento não preenchia os requisitos mínimos de validade, como, por 
exemplo, as informações básicas do órgão e da servidora que o assinou. 

Além disso, o representante legal da empresa recorrente, quando 
questionado pelo Sr. Pregoeiro sobre a validade do atesto, informou que foi 
ele mesmo quem redigiu o Atestado de Capacidade Técnica, e que somente 
levou para a servidora ANGELA ALVES DA CRUZ, do Colégio Estadual Adolfo 
Bezerra de Menezes. 

E ainda, em análise ao referido documento, constatou-se a 
logomarca da própria empresa licitante no referido documento, com isso 
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aumentando ainda mais a certeza quanto à invalidade do documento e a 
correta inabilitação da empresa, conforme registrado em ata. 

Quanto à alegação de que a empresa teria um prazo de 05 
(cinco) dias para regularização dos documentos, vejamos o que dispõe o  Art.  
43, §1°, da Lei Complementar n°123/2006:  

Art.  43 (...) 
§1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
(Grifou-se) 

Ou seja, o dispositivo legal acima citado não se aplica ao 
presente caso, pois a regularidade fiscal e trabalhista da empresa não está 
sendo questionada. O que gerou sua inabilitação foi a invalidade do Atestado 
de Capacidade Técnica, que fora emitido pela própria empresa. 

Vejamos ainda o que está prescrito nos Itens 12.11.1 e 12.11.6 do 
Edital n°001/2019, relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Item 12.11.1 Apresentar atestado de capacidade técnica, que 
comprove aptidão da empresa licitante para fornecimento de bem 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
f...1 

Item 12.11.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa  
e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos,  
a Comissão Permanente de Licitação considerará o proponente  
inabilitado. 
(Grifou-se) 

Desta forma, visualiza-se o acerto na decisão do Pregoeiro à 
efetiva subordinação do processo licitatório às leis n° 8.666/93 e 10.520/2002, 
pois se encontra comprovado nos autos que o mesmo agiu sob o princípio da 
impessoalidade com o escopo de atingir o interesse público, de forma a 
garantir a moralidade exigida da administração pública na condução dos 
certames. 
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Ante o exposto, e diante do quadro jurídico/administrativo ora 
delineado, RECEBO o presente Recurso Administrativo, pois tempestivo e 
regular, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a Decisão 
do Pregoeiro pela inabilitação da Recorrente, visto que não houve 
ilegalidade. 

Oficie-se a empresa ora recorrente, cientificando-a do inteiro teor 
desta decisão. 

Providencie-se a publicação deste decisum para conhecimento 
geral dos interessados. 

Após, encaminhe-se os autos ao setor competente para o devido 
prosseguimento do feito. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 13 dias do mês de março de 2019. 

ALDAIR DA 	SOUSA (GIPÃO) 
residente- 
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