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DECISÃO DE RECURSO 

 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 
OBJETO: FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ 
RECURSO: CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA BLP SISTEMAS E CONSULTORIA 
EMPRESA IMPUGNANTE: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELLI 
 

 
 

DOS FATOS 

Realizado o Pregão Presencial nº 006/2017 visando à contratação de empresa para 

fornecimento de sistemas integrados de gestão pública e serviços técnicos especializados para a 

Câmara Municipal de Guaxupé, obteve o menor preço na fase de lances do pregão a empresa 

“Diretriz Informática Eirelli”, que, no entanto, fora considerada inapta pela Comissão de Avaliação 

Técnica devidamente nomeada por meio da Portaria nº 39/2017, que em apresentação realizada em 

21/08/2017 teve pontuados como não atendidos diversos itens constantes no Termo de Referência 

do edital em questão.  

No dia 25/08/2017 a empresa convocada a realizar a apresentação técnica do sistema, nos 

termos do Edital, BLP Sistemas e Consultoria Eirelli – ME, teve atendidos os questionamentos da 

Comissão de Avaliação que a considerou habilitada.  

Na mesma data a empresa “Diretriz” apresentou recurso quanto à habilitação da empresa 

“BLP” questionando, em suma, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica por empresa 

privada em favor da “BLP”. 

Ressalte-se que em nenhum momento a empresa impugnante interpõe recurso quanto à sua 

inabilitação por parte da Comissão de Avaliação Técnica, presumindo que concorda com a decisão. 

A decisão do Pregoeiro mantém a habilitação da “BLP” e encaminha o processo para análise 

das razões de recurso por parte desta Presidência. 

 

DA DECISÃO 

Considerando a decisão devidamente fundamentada por parte do Pregoeiro desta Casa, 

onde cita a conformidade do atestado com o item 7, “k”, do edital, o qual não foi, inclusive, em 

momento algum, motivo de impugnação por parte da empresa “Diretriz”. 

Considerando parecer jurídico favorável à homologação do processo – Pregão Presencial nº 

006/2017, nos termos decididos pelo Pregoeiro. 

Considerando posicionamento firmado pelo e. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

assentado na Denúncia nº 812.442 o qual traz em seu corpo que a exigência de atestado de 

capacidade técnica emitido exclusivamente por órgãos públicos “configura restrição à competição”, e 

que “a exigência de que o atestado de capacidade técnica seja emitido pela Administração Pública 

fere o preceito constitucional da isonomia” e ainda que “a exigência de um determinado atestado de 

qualificação técnica é incompatível com o disposto no art. 37, XXI, da Constituição da República”. 
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DECIDE 

 

Indeferir o recurso interposto pela Diretriz Informática Eirelli, mantendo a decisão do 

Pregoeiro da Câmara Municipal de Guaxupé, homologando o Pregão Presencial nº 006/2017 em 

favor da empresa vencedora “BLP SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELLI LTDA – ME” no valor 

global de R$156.883,00 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais), autorizando a 

lavratura do respectivo contrato. 

Publique-se para efeitos do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

 
Guaxupé, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 

Danilo Martins de Oliveira 
Presidente 

 


