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PROCESSO N.º: 01.057370.20.44

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 037/2020

OBJETO: Prestação de serviços de reprografia (impressão, cópia) e digitalização, em 

multifuncional nova ou seminova/usada (em perfeitas condições de uso), instalada e mantida em 

325 locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, conforme 

quantitativo e especificações técnicas mínimas exigidas em cada lote, por franquia global definida 

em cada lote, incluindo fornecimento de relatório semanal, por e-mail, do consumo de franquia em 

cada equipamento e reposição de insumos compatíveis com a franquia, conforme descrição 

detalhada constante nos anexos do edital.

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                   
RECORRENTE: Repros Soluções em documentos Eireli.

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo licitante Repros Soluções em Documentos Eireli 

em face do julgamento que declarou o licitante UP Print Comércio e Locação de Equipamentos 

Eireli vencedor do lote 02 do certame. 

No dia 15/09/20, a Repros Soluções em Documentos Eireli manifestou a intenção de recorrer no 

lote 02 e encaminhou as razões recursais em 21/09/2020. 

Em 22/09/2020, o licitante UP Print Comércio e Locação de Equipamentos Eireli encaminhou as 

contrarrazões, que passam a ser analisadas juntamente ao Recurso interposto.

2. ADMISSIBILIDADE

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos do edital 

e da legislação aplicável.  

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES 

Em apertada síntese, a Recorrente aduz:

1) Que “está irresignada com a decisão prolatada por esta nobre Comissão Julgadora, na qual, 

resolveu por habilitar e classificar a empresa UP PRINT COMERCIO E LOCAÇAO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI, em franco desrespeito a item editalício”;
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2) Que os atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrida não cumprem as 

exigências do edital e não são aptos para comprovar a qualificação técnica da empresa, como 

demonstrado abaixo:

2.1. Atestado emitido pela empresa Agropecuária Minas Novas Ltda.:

"a) Quanto a este documento percebe-se que foi informado pela declarante o aluguel de 03 

equipamentos da licitante para atender a uma franquia de 60.000 cópias/impressões P/B e 

5.000 coloridas.

b) Há de se observar que o documento não faz referência ao período de locação, não 

sendo possível se apurar se tais quantitativos se referiam a um período mensal, anual ou 

de duração de determinado contrato.

c) A empresa licitante iniciou suas atividades em 27/10/2016. Ou seja, menos de 03 meses 

da data de emissão do atestado em discussão.

d) Outro fator a causa estranheza é o fato de que o responsável pela assinatura do 

atestado, Sr. Luiz Alberto Borges Sabino, é sócio administrador da declarante, mas, 

também, é sócio administrador de outra empresa (SICLA ENGENHARIA LTDA) que 

também apresentou atestado de capacidade técnica em benefício do licitante.

Portanto, não é crível que este documento possa atestar a qualificação técnica do licitante, 

ficando assim, de forma veemente, impugnado”.

2.2. Atestado emitido pela empresa Hanna Indústrias Plásticas Ltda.:

“a) Constata-se ainda que o atestado não informa a periodicidade da prestação de serviços 

do licitante informando apenas o quantitativo e máquinas locadas, bem como de cópias e 

impressões.  Ou seja, não informa se tal serviço fora prestado em um mês, um ano ou até 

mais. 

b) Nos documentos contábeis apresentados pela licitante não há informação de nenhum 

valor recebido da declarante. Como crer que uma empresa alugue 13 equipamentos, 

imprima ou copie em torno de 100.000 copias e não efetue nenhum pagamento ao 

licitante?

Portanto, não é um documento capaz de atestar a qualidade técnica do licitante para 

cumprir o contrato que possui exigência de alto volume mensal”.
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2.3. Atestado emitido pela empresa OP. Centro Ltda.:

“a) Inicialmente causa grande estranheza a incompatibilidade do quantitativo de máquinas 

locadas e a atividade econômica do declarante.

b) Alega o atestado a locação de 59 equipamentos com uma produção em torno de 

140.000 folhas por mês. Todavia, os documentos contábeis informam um faturamento 

médio mensal em 2019 de R$ 143,33 (cento e quarenta e três reais e trinta e três 

centavos), o que absurdamente incompatível com o quantitativo de maquinas que se diz 

locar. Se considerarmos o quantitativo de equipamentos informado se obteria um 

rendimento em torno de R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos) por equipamento. 

Tais números não cobrem os custos do próprio equipamento, o que nos leva a questionar 

o quantitativo informado no atestado.

c) O CNAE do declarante é de “consultório odontológico”, o que torna difícil de acreditar 

que este teria uma demanda tão ampla de impressões por mês.

d) Ratificando a fragilidade do atestado, é o fato de que os valores lançados nos 

demonstrativos contábeis proveniente dos faturamentos do licitante junto ao declarante 

são irrisórios, em torno de R$130,00 (cento e trinta reais) a R$200,00 (duzentos reais) por 

mês, absolutamente incompatível com o quantitativo de máquina informado no atestado.

e) Não obstante e não menos importante, também este atestado omite o período de 

prestação de serviços do declarante, sendo certo que o fato do atestado ter sido emitido no 

dia 25/08/2020 não significa dizer que a prestação de serviços ocorreu recentemente.

f) Por fim, contesta-se também a assinatura do atestado eis que realizada por Leonardo 

Lopes Cançado, o qual, conforme documento QSA acostado a esta, não faz parte do 

quadro societário e nem da administração da empresa, não apresentando assim poderes 

para representa-la”. 

2.4. Atestado emitido pela Associação Hospitalar Bom Jesus:

“O Atestado não informa o período da prestação de serviços e o fato de ter sido emitido em 

25/08/2020 não é suficiente para comprovar a periodicidade da prestação dos serviços.

Entretanto, os demonstrativos contábeis informam ter havido recebido do declarante no 

ano de 2019, em valores muito menores do que informa o quantitativo do Atestado. Deste 

modo resta claro que o efetivo de máquinas efetivamente locado é bem inferior ao 

declarado no Atestado, tornando o documento inidôneo”.
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2.5. Atestado emitido pela empresa Sicla Engenharia Ltda.:

“O presente atestado informa uma locação de 28 (vinte e oito) maquinas, com uma 

produção média de 170.000 (cento e setenta mil) folhas por mês.

Entretanto, o demonstrativo contábil anexado ao processo pelo licitante informa valores bem 

abaixo e não correspondentes com a locação atestada. Ao contrário das 170.000 folhas por 

mês, o faturamento indica apenas 143 (cento e quarenta três) folhas por mês, com receita 

média de R$ 293,88 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos). Tal 

faturamento corresponde a no máximo 01 máquina, ao passo que o atestado alega serem 

28.

Portanto e mais uma vez, o atestado não tem força de provar ou comprovar a Qualificação 

Técnica do licitante, eis que aparenta ser um documento viciado e Inidôneo”.

2.6. Atestado emitido pela empresa Engear Soluções:

“Este atestado se refere à locação de 32 maquinas (impressora e multifuncionais) com 

fornecimento de peças e cartuchos, pelo período de outubro de 2017 a março de 2020, 

com uma produção média de 3.000 páginas por mês.

Novamente a produção informada no atestado não é refletida no resultado financeiro 

informado nas demonstrações contábeis.

Percebe-se que a média de faturamento mensal informado é de R$ 618,46 (seiscentos e 

dezoito reais e quarenta e seis centavos), o que implica em dizer que cada uma das 32 

impressoras locadas produzem apenas R$ 19,32 (dezenove reais e trinta e dois centavos) 

por mês.

Com a máxima vênia, se as informações contábeis prestadas pelo mesmo licitante são 

verdadeiras, seu atestado não pode ser. Pois não é crível aceitar que cada máquina 

locada renda apenas R$ 19,32 por mês.

O atestado não possui clara identificação de declarante eis que não identifica o seu CNPJ, 

o que inviabiliza a consulta de seu CNPJ e o respectivo quadro societário, se tornando 

impossível averiguar se o emitente do documento (Sr. Cleidson) possui autorização legal 

para fazê-lo.

Portanto, este simples cruzamento de dados prestados pelo próprio licitante só pode 

conduzir à conclusão de inidoneidade do atestado anexado, entendendo pela sua 

incapacidade de atestar a suposta qualificação técnica do licitante”.
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2.7. Atestado emitido pela empresa JLM Transportes e Serviços Ltda.:

“Este atestado se refere à locação de 46 impressoras com uma produção média de 

115.000 páginas por mês.

Novamente a produção informada no atestado não é refletida no resultado financeiro 

informado nas demonstrações contábeis.

Percebe-se que a média de faturamento mensal informado é de R$ 618,92 (seiscentos e 

dezoito reais e noventa e dois centavos), o que implica em dizer que cada uma das 46 

impressoras locadas produzem apenas R$ 13,45 (treze reais e quarenta e cinco centavos) 

por mês.

De forma análoga ao item anterior, se mostra inconcebível acreditar nas informações do 

atestado, partindo do suposto de que as informações contábeis do licitante são 

verdadeiras.

Há ainda de se reafirmar a falta de periodicidade do atestado, sendo certo que o fato do 

atestado ter sido emitido no dia 25/08/2020 não significa dizer que a prestação de serviços 

ocorreu recentemente.

Frise ainda a estranheza do quantitativo de equipamento locado considerando a atividade 

econômica do declarante, como sendo empresa de transportes. 

Ressalta-se ainda não ser possível identificar o emitente do atestado vez que não há no 

documento o nome de quem o assina.

Portanto, este simples cruzamento de dados prestados pelo próprio licitante só pode 

conduzir à conclusão de inidoneidade do atestado anexado, entendendo pela sua 

incapacidade de atestar a suposta qualificação técnica do licitante”.

2.8. Atestado emitido pela empresa Resolução Engenharia Ltda.:

“O presente atestado informa a locação de 16 equipamentos pelo período de dezembro de 

2017 a dezembro de 2019, com um volume contratual de 500.000 (quinhentas mil) cópias, 

o que implica num volume médio mensal de 20.800 copias ou impressões.

Ocorre que nos documentos contábeis do licitante NÃO HÁ nenhuma informação de 

faturamento em nome da declarante. Ou seja, não há registros de que tais serviços, se de 

fato ocorreram, foram faturados e pagos à empresa licitante.

Mais uma vez, tal fato cria uma pecha de suspeição sobre o atestado, eivando-o de vicio e 

tornando-o incapaz de atestar a qualificação técnica do licitante”.
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3) Que “pelo detalhamento realizado no item II, o que se comprovará pelas diligências ora 

requeridas, se comprovará que NENHUM dos atestados apresentados pela licitante são 

idôneos a comprovar sua Qualificação Técnica. 

Há fortes indícios de fraude e manipulação de documentos, cabendo à Administração apurá-los 

de forma clara e contundente e, sobretudo, aplicar em caso de ilegalidades, os rigores do 

edital, conforme legislação vigente”;

4) Requer que seja realizada diligência nos atestados apresentados, que as razões recursais 

sejam julgadas procedentes, e consequentemente, que a Recorrida seja inabilitada no lote 02 

do certame. 

Cumpre esclarecer que outros licitantes também apresentaram recurso administrativo 

questionando alguns atestados apresentados pela Recorrida. Diante disto, em sua peça de 

contrarrazões, a empresa responde de forma “unificada” todos os apontamentos feitos referentes 

a cada atestado. Desta forma, os argumentos contidos nas contrarrazões e abaixo transcritos 

podem constar respostas para itens não arguidos pela ora Recorrente, mas que se fossem 

omitidos das respostas poderiam deixar o texto fora do contexto. Por esta razão, optamos por 

transcrever as respostas completas referentes aos atestados que foram questionados pela ora 

Recorrente.    

Feitos os devidos esclarecimentos, informo que em suas contrarrazões, resumidamente, a 

Recorrida alega:

1) Que os 08 (oito) atestados de capacidade técnica entregues comprovaram a sua aptidão nos 

moldes previstos no edital;

2) Que “o lote 02 do processo licitatório ao qual a Recorrida foi arrematante e devidamente 

habilitada, exigiu a locação de 214 máquinas para um volume de 1.070.000 folhas/mês, sendo 

que, a somatória dos atestados apresentada, em muito supera a exigência de 50% de prova 

técnica prevista, que seriam 107 máquinas e 535.000 folhas”;
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3) Em relação aos questionamentos referentes aos atestados apresentados, a Recorrida afirma:

3.1. Atestado exarado pela empresa Sicla Engenharia Ltda.: 

“Ora, se o Atestado emitido pela empresa Sicla Engenharia é datado de 30/01/2018 para 

contratos realizados entre outubro de 2016 até sua emissão (30/01/2018), como fazer 

relação casuística com faturamentos emitidos em 2019?”.

3.2. Atestado exarado pela Associação Hospitalar Bom Jesus: 

“O atestado da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS está bastante claro, constando 

o nome do cliente e demais informações necessárias para sua fácil identificação e exigidas 

pelo edital (item 14.2.3), onde a atestante informa que presta serviços de locação de 

equipamentos, referência que deixa claro, que se trata de verbo, no presente momento. 

(25/08/2020)”.

3.3. Atestado exarado pela empresa OP Centro Ltda.: 

“A OP CENTRO LTDA, é a Matriz que administra as franquias de diversas unidades da 

ORTHOPRIDE em MG e PB. 

Para quem não sabe, se trata da maior rede de Ortodontia do Brasil, com mais de 142 

lojas e não simplesmente um “consultório odontológico”, como alegado. 

O atestado apresentado inclusive deixa claro que se trata de contrato para Matriz e 

unidades (MG e PB), onde a declarante também informa que presta serviços de locação, 

referência que deixa claro, que se trata de verbo, no presente momento. (25/08/2020). 

O Diretor Leonardo Cançado assina o atestado e também o contrato de locação de 

equipamentos vigente entre as partes.

Os recorrentes alegam que verificaram os faturamentos de 2019 do cliente, mas não 

sabem e nem poderiam, que se trata de contrato global com a Matriz e faturamento 

descentralizado por ponto de venda, inclusive, tais informações são de fácil comprovação 

no balanço de 2019” (SIC).

3.4. Atestado exarado pela Hanna Indústrias Plásticas Ltda.:

“Quando identificada a necessidade de grande número de atestados de capacidade 

técnica para a licitação, solicitamos ao Sr. Cléber, diretor da HANNA, que nos remetesse o 

atestado referente ao contrato que tivemos com sua empresa.
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Encaminhamos um modelo ao mesmo para facilitar o processo e agilizar o retorno, uma 

vez que os correios estavam em greve. 

O mesmo procedeu com assinatura, reconhecimento de firma e nos enviou o documento, 

sem que haja qualquer problema/vício na sua concepção. 

É comum empresas enviarem o modelo de atestado para seus clientes, não havendo 

qualquer ilegalidade em tal ação. Outras empresas optam por fazer o tipo próprio ou 

utilizar de algum padrão da internet. Quanto ao contrato, o mesmo findou-se em novembro 

de 2018 e esta posição, não muda o fato que o serviço ocorreu e não desqualifica o 

atestado para fins de comprovação técnica. Além disso não há que se falar em 

faturamento em 2019”.

3.5. Atestado exarado pela empresa Agropecuária Minas Novas Ltda.: 

“O Recorrido desconhece regra que proíba um sócio de várias empresas de assinar e ou 

ter contrato com um mesmo prestador de serviços. 

Qual o problema nisso? 

O Recorrido fechou contrato com atestante SICLA ENGENHARIA em outubro de 2016, 

conforme atestado apresentado no processo e logo depois com a AGROPECUÁRIA 

MINAS NOVAS. 

Além disso, existe algum prazo mínimo para que uma empresa possa atestar a capacidade 

técnica de um serviço?

Há como falar/exigir periodicidade tendo em vista que o próprio recorrente reconhece que 

o atestado foi feito 60 dias após abertura da recorrida?”.

3.6. Atestado exarado pela empresa JLM Transportes e Serviços Ltda.: 

“Raciocínio fantasioso fazer ilações sobre supostas irregularidades. 

Não há que se falar em relação faturamento x receita média, uma vez que não há atestado 

de capacidade técnica para o ano de 2019 e mesmo que existisse, contratos são 

ampliados, reduzidos e modificados para contemplar as necessidades das partes em 

situações que ocorrem ao longo dos anos. 

O atestado é datado de 25 de agosto de 2020 e reflete a atual situação contratual do 

cliente. 

É muito comum no mercado, a modificação da relação contratual, uma vez que todos os 

clientes e segmentos passam por transformação. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

Página 9 de 15

Isso por si só não desqualifica o atestado de capacidade técnica, uma vez que os 

faturamentos e números de máquinas podem variar substancialmente em um mesmo 

cliente, por muito anos. 

A JLM é uma transportadora com atuação em diversos estados do Brasil e atua com 

logística de grandes Plays do mercado de eletro. (Ricardo Eletro, Via Verejo, etc). A 

mesma passou por fase difícil nos últimos anos e voltou a crescer em 2020”.

3.7. Atestado exarado pela empresa Engear Soluções: 

“No atestado da ENGEAR, consta o nome do cliente, quem assina e demais informações 

necessárias para sua fácil identificação e exigidas pelo edital (item 14.2.3). O carimbo de 

CNPJ não é obrigatório para o atestado, conforme próprio instrumento convocatório. 

O Sr. Cleidson, que assina o documento é o proprietário da empresa e obviamente 

qualificado para tal ação. 

Mais uma vez a recorrida reitera que não há que se falar em relação faturamento x receita 

média, uma vez que, contratos são ampliados, reduzidos e modificados para contemplar as 

necessidades das partes em situações que ocorrem ao longo dos anos. 

Um contrato pode começar com apenas 01 impressora, faturando R$ 50,00 por mês e ao 

longo dos anos se transformar em uma grande oportunidade de negócio. 

Da mesma forma, contratos maiores, com 100 impressoras e faturamento de R$ 5.000,00 

também regridem, tendo em vista diversos fatores”.

3.8. Atestado exarado pela empresa Resolução Engenharia Ltda.: 

“A empresa RESOLUÇÃO ENGENHARIA, realizou contrato com a recorrida, por período 

de 24 meses para instalação de máquinas em duas obras. Conforme disposto em contrato, 

o pagamento, seria realizado em parcela única a vencer entre novembro e dezembro de 

2018, dependendo dos recebimentos da atestante. 

Tal pagamento foi realizado e o comprovante de quitação encontra-se à disposição da 

comissão julgadora da licitação. 

Pelo exposto, não há que se falar em faturamento em 2019”.

4) Que restou demonstrado que os atestados apresentados atendem na íntegra as exigências 

editalícias;

5) Afirma que “restando qualquer dúvida, por parte da comissão julgadora, em face as 

informações já apresentadas, fica a Recorrida à disposição para proceder o envio de 
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informações complementares em caso de diligências necessárias que confirmariam o 

atendimento das disposições citadas”;

6) Requer que o recurso seja julgado improcedente e que seja mantido o julgamento que declarou 

a Recorrida vencedora do certame. 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e da Recorrida.

                                                                                                                                                                            
4. DO MÉRITO:

Em apertada síntese, a Recorrente questiona os dados contidos nos atestados de capacidade 

técnica entregues pela Recorrida e requer a sua inabilitação no lote 02.

Em suas contrarrazões, resumidamente, a Recorrida afirma que os atestados apresentados 

cumprem fielmente as regras editalícias e pede a manutenção do julgamento que a declarou 

vencedora do lote 02.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise da documentação apresentada pela Recorrida se 

deu de forma objetiva e legal, não sendo verificado nenhum fato que suscitasse dúvidas sobre a 

veracidade das informações constantes nos atestados de capacidade técnica entregues pela 

mesma. Por esta razão, a empresa UP Print Comércio e Locação de Equipamentos Eireli foi 

declarada vencedora no lote 02 do certame.

Entretanto, diante dos questionamentos apresentados pela Recorrente, o Pregoeiro, agindo com 

acuidade e com o intuito de dirimir as controvérsias suscitadas no recurso e instruir devidamente o 

processo, com fulcro no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o subitem 20.3 do edital, 

promoveu diligência e solicitou que o licitante UP Print Comércio e Locação de Equipamentos 

Eireli enviasse os documentos que pudessem comprovar as informações e quantitativos contidos 

nos atestados de capacidade técnica apresentados na fase de habilitação. 

Atendendo à aludida diligência, como pode ser verificado nos documentos anexados aos autos, a 

Recorrida apresentou os contratos de fornecimento e alguns termos aditivos firmados entre esta e 

as 8 empresas que emitiram os atestados de capacidade técnica entregues na habilitação, além 

de faturas de Locação emitidas para as atestantes.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

Página 11 de 15

Assim, após a análise dos argumentos contidos nas razões recursais e contrarrazões e dos 

documentos encaminhados pela Recorrida na fase de diligências, restou ratificado o julgamento 

que declarou o licitante UP Print Comércio e Locação de Equipamentos Eireli vencedor do lote 02, 

tendo em vista que os atestados de capacidade técnica apresentados por esta comprovaram o 

fornecimento objeto da licitação no quantitativo exigido no subitem 14.2.3 do edital.

Desta forma, como será comprovado, ao contrário do que alega a Recorrente, não há que se falar 

em inabilitação da Recorrida por descumprimento da qualificação técnica.

A Recorrente questiona o fato do atestado de capacidade técnica exarado pela empresa 

Agropecuária Minas Novas Ltda. ter sido emitido “menos de 3 meses” após a data da abertura da 

empresa Recorrida. Entretanto, tal argumento não é suficiente para invalidar o aludido atestado, 

tendo em vista que em relação ao serviço ora licitado, já seria possível que a empresa 

Contratante, no caso a emissora do atestado, declarasse que a Contratada está cumprindo 

fielmente e com qualidade a prestação dos serviços. Acrescenta-se ainda, que em atendimento à 

diligência promovida, a Recorrida apresentou o contrato de prestação de serviços celebrado em 

outubro de 2016 com a Agropecuária Minas Novas Ltda., no qual se constata que os dados e 

quantitativos constantes do Atestado estão em conformidade com o previsto no Contrato firmado 

entre as partes, sendo claramente previsto neste que a prestação do serviço era pelo prazo de 12 

meses, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado e que a franquia de 65.000 cópias era 

mensal, o que é suficiente para esclarecer as dúvidas apontadas pela Recorrente. 

Por fim, quanto à “estranheza” citada pela Recorrente sobre o sócio administrador da 

Agropecuária Minas Novas Ltda. também ser sócio da Sicla Engenharia Ltda., cumpre salientar 

que tal fato não pode ser utilizado para descaracterizar a validade dos referidos atestados, uma 

vez que não existe nada na legislação que proíba que uma pessoa seja sócia administradora de 

mais de uma empresa, e menos ainda, que um licitante apresente atestados de capacidade 

técnica exarados pelas referidas empresas. Destaca-se ainda, que como já afirmado outrora, os 

aludidos atestados atendem às exigências do edital, sendo o referido julgamento ratificado após a 

análise dos documentos apresentados na fase de diligências. 

Também não merece prosperar a alegação de que o atestado exarado pela empresa Hanna 

Indústrias Plásticas Ltda. não pode ser utilizado para atestar a qualificação técnica da Recorrida. 

A Recorrente primeiro questiona o fato do atestado não conter a periodicidade da prestação dos 

serviços, entretanto, tanto este, como os demais atestados, constam as informações exigidas no 

edital, qual sejam:
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“14.2.3. Qualificação Técnica: 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de natureza 

compatível com o objeto deste pregão, em quantidade que represente no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s)”. (grifos nossos)

O atestado exarado pela empresa Hanna Indústrias Plásticas Ltda. atesta que a Recorrida presta 

serviços de locação de 13 (treze) equipamentos com uma franquia de 105.000 (cento e cinco mil) 

cópias, sem nada que a desabonasse até a data da sua emissão, informações que claramente 

cumprem com as exigências editalícias. Entretanto, visando esclarecer o questionamento da 

Recorrente, informo que da análise do contrato celebrado entre as empresas está claramente 

demonstrado que os quantitativos previstos no atestado se referem à periodicidade mensal.

A Recorrente ainda questiona o fato dos documentos contábeis apresentados pela licitante UP 

Print Comércio e Locação de Equipamentos Eireli não constar nenhum pagamento efetuado pela 

Hanna Indústrias Plásticas Ltda. Entretanto, como afirmado pela Recorrida, o atestado se refere à 

prestação do serviço até a data de sua emissão, que foi em 10/09/2018, e, portanto, não há que 

se falar em correlação entre os dados contidos neste atestado com os documentos contábeis do 

exercício de 2019. Insta salientar que o contrato celebrado entre as empresas foi assinado em 

27/11/2017, com prazo de locação de 12 (doze) meses. 

Em relação ao atestado exarado pela empresa OP Centro Ltda., a Recorrente afirma causar 

estranheza o quantitativo de máquinas locadas levando em consideração a atividade econômica 

da emitente, ressaltando que no CNAE da mesma consta como “consultório odontológico”. Em 

resposta a esta alegação, a Recorrida afirma que “A OP CENTRO LTDA, é a Matriz que 

administra as franquias de diversas unidades da ORTHOPRIDE em MG e PB” e que esta “se trata 

da maior rede de Ortodontia do Brasil, com mais de 142 lojas e não simplesmente um “consultório 

odontológico”, como alegado”. 

Ainda sobre o atestado da OP Centro Ltda., a Recorrente afirma que os valores faturados no 

exercício de 2019 não condizem com a quantidade de equipamentos e a média de produção 

informada no atestado. Entretanto, como afirmado pela própria Recorrente e confirmado pela 

Recorrida, o atestado em questão foi emitido em 25/08/2020, e como se verifica da análise do 

contrato de prestação de serviços entre as empresas e do primeiro termo aditivo do mesmo, 

ambos encaminhados na fase de diligências, somente após o dia 27/12/2019, data em que foi 
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assinado o termo aditivo, é que a prestação dos serviços passou a ser com 56 equipamentos. 

Antes disto, o contrato inicial referia-se apenas à locação de 35 equipamentos. 

Diante do exposto, não é razoável solicitar a desconsideração de um atestado exarado em agosto 

de 2020 e que contém quantitativos referentes a um termo aditivo assinado no final de 2019, com 

fundamento nos faturamentos contidos nos documentos contábeis do exercício de 2019. Cumpre 

salientar também, que como afirmado pela Recorrida e comprovado pela análise dos contratos e 

do balanço patrimonial, o faturamento do serviço prestado é feito descentralizado por cada uma 

das 09 unidades em que os equipamentos locados se encontram. 

Por fim, quanto ao questionamento sobre o Sr. Leonardo Lopes Cançado possuir poderes para 

assinar o atestado de capacidade técnica, informamos que como afirmado pela Recorrida, este 

também assinou o Contrato celebrado entre as empresas, o que pressupõe poderes para também 

atestar a qualidade do serviço prestado. 

A Recorrente também questiona a idoneidade das informações sobre quantitativo de 

equipamentos e produção declaradas no atestado exarado pela Associação Hospitalar Bom 

Jesus, utilizando como fundamento os valores contidos nas demonstrações contábeis do exercício 

de 2019 entregues pela Recorrida. Entretanto, considerando que aludido atestado foi datado de 

25/08/20 e analisando o contrato e o sexto termo aditivo encaminhado pela Recorrida, resta 

comprovado que somente após o dia 22/07/19, data em que foi assinado o citado aditivo, é que a 

prestação dos serviços passou a ser com 39 equipamentos. Antes disto, o contrato inicial se 

referia a apenas 21 equipamentos.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tentativa feita pela Recorrente de invalidar os dados 

contidos no atestado exarado pela empresa Sicla Engenharia Ltda., utilizando como fundamento 

os valores faturados no exercício de 2019. Como afirmado nas contrarrazões e comprovado pela 

análise do atestado, o mesmo se refere à prestação dos serviços no período de outubro de 2016 

até a data da assinatura do atestado, qual seja, 30 de janeiro de 2018. Diante disto, resta claro 

que o argumento apresentado pela Recorrente não é aceitável, uma vez que o mesmo atesta os 

serviços até o início de 2018, não sendo possível fazer a correlação com os dados contidos no 

Balanço de 2019. 

Os questionamentos apontados pela Recorrente quanto ao atestado exarado pela empresa 

Engear Sistemas Térmicos e Acústicos Ltda. utilizando dados das demonstrações contábeis 

entregues pela Recorrida são semelhantes aos apontados em outros atestados, e como ocorreu 

nos demais, também não merecem prosperar. Como se verifica dos documentos apresentados na 
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diligência, a locação de 32 equipamentos com a franquia mensal de 80.000 folhas somente 

ocorreu após o primeiro termo aditivo assinado em 10/12/2019. Antes disto, a prestação do 

serviço se referia à locação de apenas 6 equipamentos, com uma franquia mensal de 25.000 

folhas. Quanto à possibilidade legal da assinatura do atestado pelo Sr. Cleidson Alves de Souza, 

esclareço que este assina como representante legal no Contrato celebrado entre as partes, o que 

pressupõe a sua capacidade.  

Não diferente é o atestado exarado pela empresa JLM Transportes e Serviços Ltda. e emitido em 

25/08/2020. A Recorrente inicialmente questiona os valores faturados no exercício de 2019 em 

relação aos quantitativos contidos no atestado. Entretanto, ao analisar o contrato e o termo aditivo 

encaminhado pela Recorrida, constata-se que somente após o dia 13/01/2020, data em que foi 

assinado o termo aditivo, é que a prestação dos serviços passou a ser com 46 equipamentos. 

Antes disto, o contrato se referia a apenas 10 equipamentos, o que torna os valores contidos no 

balanço de 2019 compatíveis. Quanto à não identificação de quem assina o atestado, esclareço 

que quem o subscreve é o representante legal da empresa, Sr. Lesliê Sérgio Policarpo, que é 

também quem assina o Contrato celebrado entre as empresas.  

Por fim, quanto à alegação da falta de faturamento no exercício de 2019 referente ao atestado da 

empresa Resolução Engenharia Ltda. que foi assinado em 25/08/20, mas que se refere ao 

período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, a Recorrida alega nas contrarrazões que o 

pagamento foi acordado para pagamento em parcela única a vencer entre novembro e dezembro 

de 2018, fato comprovado pela análise do contrato assinado entre as empresas.

Por todo o exposto, resta comprovado que, ao contrário do alegado pela Recorrente, a habilitação 

do licitante UP Print Comércio e Locação de Equipamentos Eireli no lote 02 do certame ocorreu 

em estrita conformidade com as regras editalícias, uma vez que a empresa conseguiu comprovar 

através dos atestados apresentados sua qualificação técnica e as exigências e quantitativos 

exigidos no subitem 14.2.3 do edital. 

5. CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos expostos, conheço do recurso interposto pela empresa Repros 

Soluções em documentos Eireli, por ter sido protocolado tempestivamente e nos termos dispostos 

no edital, para no mérito, julgá-lo improcedente.
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Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para apreciação e 

decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme preceitua a legislação.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.
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