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RESPOSTA A RECURSO  

 
 
 

 A empresa Diretriz apresentou recurso ao atestado de capacidade técnica apresentado pela 

empresa BLP, sendo parte este dos documentos de habilitação da empresa. Apresentado suas 

razões. 

 A empresa recorrente pugna pelo acolhimento do recurso no sentido de que o atestado 

apresentado não confere a empresa BLP capacidade para atendimento dos termos exigidos pelo 

edital para prestação do serviço, conforme descrito no Anexo I do Pregão Presencial 006/2017. 

 No Edital de convocação em seu item 7, “k”, fora solicitado um atestado de capacidade 

técnica, conforme descrito abaixo: 

k) Para a qualificação técnica a licitante deverá apresentar 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto licitado, através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 

experiência anterior da licitante na execução de serviços de 

características semelhantes e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior dos aqui licitados, utilizando 

sistema informatizado integrado entre os módulos/sistemas 

ofertados. O atestado apresentado deverá estar em papel timbrado 

da empresa ou órgão contratante e com a identificação clara do 

signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa por ex: 

prefeito, secretário, diretor etc. Não serão aceitos Atestados de 

Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja componente do 

mesmo grupo financeiro ou subcontratada da licitante. 

 

 Fora apresentado o documento da DEO que a empresa BLP presta serviços a ela e que 

atende a contento com sistema similar ao solicitado pelo Processo Licitatório 006/2017. Atendendo 

assim o solicitado no item transcrito acima. 

 Ademais, em consulta ao E. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Denúncia 

812.442) a exigência de que a empresa traga atestado de capacidade técnica de um órgão público 

fere o princípio da isonomia, conforme artigo 37, XXI da Constituição da República. 

 Ainda, a capacidade de exercer o que está exigido no Edital ficou comprovada na 

Demonstração do Sistema, atestado por profissionais técnicos e usuários do sistema, conforme 

critérios objetivos e idênticos aos requeridos na apresentação da empresa Diretriz, que subsidiaram a 

decisão de a empresa BLP atende sim os requisitos do Termo de Referência. 

 Diante do aqui exarado, mantenho a Habilitação da empresa BLP, e adjudico-lhe o 

objeto. 
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 Conforme solicitado nas razões de recurso, encaminho o processo ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara para análise das razões do recurso e apreciação destes e, se mantida a 

decisão deste Pregoeiro, homologue a empresa BLP para prestação dos serviços previstos no 

Processo Licitatório 006/2017. 

 
 

Guaxupé, 31 de agosto de 2017. 

 

 

 

Benedito Resende Neto 
Pregoeiro 

 


