
ANÁLISE DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 

Referência:  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.001 

PROCESSO: 04.000.009/22-14 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE:  

LOTE 1: INSTALAÇÕES DE PONTOS DE REDE ELÉTRICA, PADRÃO CEMIG, PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM MEDIÇÃO, DE ACORDO COM A ND5.1, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. O 

QUANTITATIVO ESTIMADO A SER CONSUMIDO SOB DEMANDA É DE ATÉ 3.200 

PONTOS.  

 

1. RELATÓRIO 

1.1. Trata-se do recurso apresentado pela Empresa POLSEC INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -OE, oposto em face 

da decisão do Pregoeiro que declarou vencedora a Empresa GUIDO 

NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA., para o objeto do 

lote 1 do Pregão Eletrônico nº 001/2022. 

 

1.2. Em síntese, a recorrente requer a anulação da decisão que declarou a 

empresa GUIDO NETWORKS vencedora, pleiteando sua desclassificação do 

certame, supostamente o atestado de capacidade técnica apresentado pela 

vencedora não teria compatibilidade com o objeto da licitação, não 

atendendo, portanto, aos requisitos do edital, infração à Habilitação técnica 

e, portanto, ensejadora da desclassificação da empresa. 

 

1.3. Razões recursais na íntegra, às fls. 339/347. 

1.4. Contrarrazões apresentadas às fls. 348/353.  

 

1.5. O pregoeiro entendeu que a empresa, na época arrematante do lote 1, havia 

cumprido todos os requisitos do certame, declarando-a vencedora, abrindo-

se o prazo de recurso, tendo sido apresentado o recurso sob análise. 

 

 

 

 



2. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

2.1. A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e 

apresentou as razões de seu recurso, conforme determina o item 14.2.1, do 

Edital. 

 

3. DOS FATOS 

3.1. Em breve síntese, alegou a Recorrente que o atestado de capacidade técnica 

apresentado pela Vencedora do certame supostamente não seria válido, que 

não teria sido cumpridos os requisitos de qualificação técnica do edital e do 

artigo 30 da lei 8.666/93. 

 

3.2. A Recorrente alegou, ainda, que o atestado comprova execução de um objeto 

diverso constante do lote 1 do Edital, portanto, não seria capaz de enseja a 

segurança e capacidade técnica pretendida através dos atestados. 

 

3.3. Razão não assiste ao Recorrente, conforme restará demonstrado abaixo. 

 

4. DOS ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES 

4.1. Dos atestados de capacidade técnica: 

4.1.1. Antes de adentrar no mérito da discussão, é indispensável reforçar 

alguns conceitos básicos que, aparentemente, são confundidos pela 

Recorrente. 

 

4.1.2. Nesse sentido, impera esclarecer que o Atestado de capacidade técnica 

visa assegurar que determinada empresa detém condições técnicas para 

executar o objeto da licitação. 

 

4.1.3. Não somente o atestado, mas toda a fase de habilitação tem esse 

escopo, qual seja, verificar quais licitantes tem condições de cumprir o 

contrato referente ao objeto licitado. 

 

4.1.4. Nesse sentido, o atestado de capacidade técnica não necessita de 

estrita paridade, identidade, com o objeto licitado, é necessário, tão 

somente, que ele possa demonstrar que a empresa licitante tem 

capacidade de executar o contrato, em características e compatibilidade, 

conforme dispõe citem 10.1.1.2. 

 



4.1.5. Vale citarmos o conceito trazido por Marçal Justen Filho no livro 

comentários à lei de licitações e contratos administrativos, página, 714, 

item 2, veja: 

 

 

“2) Conceito de "qualificação técnica" A expressão "qualificação técnica" 
tem grande amplitude de significado. Em termos sumários, consiste no 
domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução 
do objeto a ser contratado. Isso abrange, inclusive, `a situação de 

regularidade em face de organismos encarregados de regular determinada 
profissão. Na ordenação procedimental tradicional, essa qualificação técnica 
deverá ser investigada em fase anterior ao exame das propostas e não se 
pode nem sequer admitir a formulação de propostas por parte de quem não 
dispuser de condições técnicas de executar a prestação”. 
 

 

4.1.6.  É de fácil constatação que os atestados apresentados pela empresa 

Vencedora, em si, são suficientes para demonstra a capacidade para 

executar o objeto, demonstrar que é capaz de fazê-lo.  

 

4.1.7. Não sendo necessário que o atestado tenha absoluta identidade com o 

objeto do certame.  

 

4.1.8. Como exemplo, podemos mencionar os casos em que o atestado 

comprove a capacidade de executar tarefa similar, porém, mais 

complexa que o objeto da licitação. Nesse caso, o atestado é tido como 

válido para fins de demonstração e cumprimento dos requisitos de 

habilitação, precedente do TCU, acórdão 2382/2008. 

 

4.1.9. Portanto, fica esclarecida a situação de que, atestados destinam-se a 

demonstrar capacidade técnica para execução do objeto e não de que a 

empresa já tenha executado objeto idêntico. 

 

4.2. Dos demais atestados apresentados no processo 

4.2.1. Importante esclarecer, ainda, que a argumentação do Recorrente 

trata, única e exclusivamente do atestado fornecido pela LC 

MONITORAMENTO, entretanto, a Vencedora apresentou outros 03 (três) 

atestados, totalizando 04 (quatro) atestados apresentados. 

 

 

 

 



4.2.2. Os atestados foram apresentados no cadastramento das propostas e 

às fls. 264 e 265 dos autos. 

 

4.2.3. Somente um dos 04 atestados é que foi impugnado. 

 

4.2.4. Todos eles são capazes de demonstrar a capacidade técnica da 

Vendedora em executar o objeto. 

 

4.2.5. Nesse sentido, mesmo que a Recorrente tivesse minimamente razão 

em suas alegações, o que não ocorre no caso, haveria a manutenção da 

declaração da vencedora, pois, a decisão está lastreada em 04 (quatro) 

atestados de capacidade técnica. 

 

5. DO MÉRITO 

5.1.1. Não obstante ao fato de que os esclarecimentos preliminares já são 

suficientes a afastar a pretensão da Recorrente, por respeito a todos que 

participam do processo licitatório e por amor ao debate, passamos a 

análise do mérito. 

 

5.2. Da compatibilidade do atestado com o objeto licitado 

5.2.1. Alegou a Recorrente que o atestado apresentado pela Vencedora não 

demonstraria capacidade de cumprimento do objeto da licitante, 

entretanto, é equivocado o entendimento apresentado. 

 

5.2.2. Verificando o objeto da licitação comparado ao atestado apresentado, 

temos as seguintes características principais: 

 

QUADRO COMPARATIVO 

item Objeto licitado x Atestado apresentado (LC MONITORAMENTO) 

1 Necessidade de aterramento x Execução de aterramento 

2 Instalação elétrica x Instalação elétrica 

3 Execução externa x Execução externa 

4 Execução em via pública x Executado em via pública 

5 Padrão monofásico x Padrão monofásico 

6 Instalação em poste (altura) x Instalação em poste (altura) 

7 Sem medição x Alimentado pela rede elétrica do imóvel contiguo 

 

 

 



5.2.3. A única diferença entre o objeto da licitação para o serviço atestado 

pela LC Monitoramento é que, não houve a instalação para FSM. Foi 

executada a ligação na rede elétrica da propriedade vizinha. 

 

5.2.4.  Nesse sentido, temos algo além e, não, aquém do objeto da licitação, 

o serviço executado/atestado é de maior complexidade do que aquele 

objeto da licitação do lote 1. 

 

5.2.5. Sendo assim, restou demonstrada a capacidade para execução de 

serviços mais complexos do que são exigidos no edital. 

 

5.3. Do atestado exigido no Edital 

5.3.1. No entendimento da Recorrente, somente poderia ser aceito atestado 

de capacidade técnica que tenha absoluta identidade com o objeto 

licitado, entretanto, essa interpretação além de violar o princípio da 

vinculação, fragiliza a concorrência e prejudica o Certame. 

 

5.3.2. Da leitura do item 10.1.1.2 do edital, podemos constatar que foi 

requerido das Licitantes que apresentassem atestado de capacidade 

técnica pertinente e compatível ao objeto licitado, veja: 

 

“10.1.1.2. Qualificação técnica: 

10.1.1.2.1. O Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade 

técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
demonstre a prestação de serviço pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação. 
10.1.1.2.1.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica relativa ao 
lote 1, será exigida a apresentação de atestado demonstrando a instalação 
de padrão com fornecimento de energia sem medição.” 

 

5.3.3. O Edital é muito claro em estabelecer que o atestado tem que 

demonstrar serviço pertinente e compatível com o objeto, não sendo 

uma questão de absoluta identidade. 

 

5.3.4. Oportuno repetir que a Vencedora apresentou outros 03 (três) 

atestados que guardam similaridade com o objeto, portanto, analisando 

todo contexto do processo, a capacidade de execução do objeto da 

licitação está efetivamente demonstrada. 

 

 

 

 



5.4. Da legislação aplicável 

5.4.1. Por fim, merece atenção que todo o recurso é baseado na lei 8.666/93, 

entretanto, este diploma legal não é aplicável à Prodabel. 

 

5.4.2. Por tratar-se de uma empresa pública, regida pela lei das estatais, lei 

13.303/16, seu processo de licitação, os procedimentos adotados, bem 

como formação de seu regulamento interno, são orientados pela lei 

13.303/16 e não pela 8.666/93. 

 

5.4.3. Portanto, quanto a legislação invocada pela Recorrente, nada aproveita 

ao certame realizado. 

 

6. DA CONCLUSÃO 

6.1. A Prodabel, em estrita observância aos ditames legais, procedeu todo o 

planejamento da contratação, sempre sob a égide dos princípios norteadores 

da Administração Pública. 

 

6.2. Aqui merece especial destaque o princípio da impessoalidade, privilegiando 

sempre pela ampliação da competitividade, mediante o estabelecimento de 

critérios licitatórios que se insiram e se abriguem sob o manto da 

razoabilidade e da moralidade, na busca da seleção da proposta mais 

vantajosa e que melhor responda ao trinômio da economicidade, 

eficiência e eficácia, em tudo primando pela legalidade e pela satisfação 

do interesse público. 

 

6.3. Desta forma, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c artigo 17, inciso VII  

do Decreto Municipal 17.317/20, e, artigo 65, itens 7 e 8 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da Prodabel, bem como pelas razões acima 

apresentadas, pugno pela improcedência total do recurso apresentado pela 

empresa POLSEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LTDA. -OE, e mantenho a decisão que declarou a empresa 

GUIDO NETWORK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA., como 

vencedora do lote 1 do Pregão Eletrônico nº 001/2022, submetendo ao 

Ordenador de Despesa para julgamento. 

 

 

 

 



 

À consideração superior. 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2022. 

 

 

ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 


