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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo: 054/2019 

Tomada de Preços: 004/2019 

Recorrente: SQUADRO ENGENHARIA EIRELI - ME  

 

Vistos, 

 

Trata-se o presente do julgamento da impugnação interposta pela empresa 
SQUADRO ENGENHARIA EIRELI - ME contra o Edital de Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 
COBERTURA DA QUADRA EMEIF LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO 
AGOSTINHO, EM PERDIGÃO/MG, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS EM 
ANEXO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS 
E MAQUINÁRIO NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DESTE OBJETO 
DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 
 

Preliminarmente passamos à análise da tempestividade da impugnação: 

 

A impugnante enviou a presente impugnação para o e-mail 

licitacao@perdigao.mg.gov.br, no dia 02/09/2019, às 13h:44min, conforme impressão 

do e-mail (anexo I). 

  

    Art. 41.  A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder 
à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital 
de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
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abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

  

Portanto, considera-se tempestivo o recurso apresentado pela empresa. 

 

FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

A empresa licitante fundamenta seu recurso sob o argumento de que a 

apresentação de apenas um atestado técnico contendo todos os itens relevantes do 

objeto, planilha, cronograma, projetos e informações superiores ao esperado na obra 

a ser realizada no Processo Licitatório nº 054/2019 seria suficiente para comprovar a 

capacidade técnico-operacional exigida no item 3.1.3.4 do edital: 

 
3.1.3.4 - Apresentação de pelo menos dois Atestados de Capacidade Técnica 
em nome do responsável técnico designado para execução da obra, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo os itens relevantes 
do objeto, devidamente chancelado pela entidade competente. 

 

Analisando o Art. 30, inc. II da lei 8.666/93 nota-se que a simples apresentação 

do atestado de capacidade técnica não é suficiente para habilitar um licitante, sendo 

também necessária a demonstração de sua pertinência quanto ao objeto licitado, com 

quantitativos, características e prazos coerentes quanto ao objeto da licitação.  

Eis a redação do Art. 30, inc. II da lei 8.666/93: 
 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
[...]II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
 

 
Ocorre que o número de atestados apresentados pela licitante não se mostram 

suficientes para suprir o requisito de habilitação da interessada, uma vez sendo 
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essencial que o atestado seja hábil para comprovar que a empresa tem a capacidade 

exigida para cumprimento da licitação analisada, sendo a experiência necessária para 

a execução de uma obra pública requisito imprescindível para garantia de um 

resultado adequado e suficiente para atender aos interesses públicos. 

Assim, face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Perdigão, conhece o recurso apresentado pela empresa SQUADRO ENGENHARIA 

EIRELI - ME, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

Ante a decisão negativa, remetemos o recurso à Autoridade Superior para que 

possa concordar ou não com o julgamento da Comissão Permanente, oferecendo sua 

decisão final para prosseguimento do Processo Licitatório. 

 

Perdigão/MG, 04 de setembro de 2019. 

 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO I 
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