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  Boa tarde!

Segue em anexo recurso referente à TP 02/2023.

Att.

Luiz Nunes



 
 

 

Ilustríssima Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Eg. Prefeitura 

Municipal de Pirapora - MG. 

 

 

 

REF.: Processo Licitatório nº 002/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022. 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG. 

 

 

 

 

TORO CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o nº 41.805.715/0001-07, sediada na Rua Juvêncio de Oliveira, nº 17, Vila Maria, 

CEP: 39.492-000 -Pedras de Maria da Cruz-MG, telefone: (38) 99975-7082, e-mail: 

toroconstrutora@hotmail.com, por intermédio de seu representante credenciado na sessão da 

Tomada de Preços n. 002/2022, realizada no dia 23/03/2023, subscrito ao final, vem, com o 

devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, com base no art. 109, I, ‘a’, da Lei 8.666/93, 

apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra decisão da douta CPL que inabilitou a recorrente no certame licitatório em epígrafe, 

pelas razões de fato e de direito expostas a seguir: 

 

 DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

O presente recurso administrativo é plenamente tempestivo, uma vez que o prazo para 

protocolar o recurso é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública, conforme 
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  O edital de licitação estabelece no item 12.2 o prazo para a   interposição de recurso, 

conforme se transcreve: 

 

12.2 O Prazo para interposição de recurso, ou de apresentação de 

pedido de reconsideração, de ato do Presidente da Comissão de 

Licitação, é de cinco (5) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

subseqüente ao da intimação, entendido por dia útil o dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de Pirapora/MG. 

 

Em face do exposto, deve ser o presente recurso ser considerado plenamente 

tempestivo. 

 

 DOS FATOS 

 

1. Na sessão pública da Tomada de Preços em epígrafe, a douta CPL inabilitou a recorrente 

alegando que a) o balanço foi apresentado em desatendimento ao Item 8.1.7.2.3 e b) não 

cumpriu com o item 8.1.6 do edital.  

 

2. a) o balanço foi apresentado em desatendimento ao Item 8.1.7.2.3: aconteceu que 

quando a douta Contabilidade da Prefeitura foi realizar a conferência do Balanço 

verificou ausência da Chave de Segurança para conferir a autenticidade do balanço. 

Contudo, na própria sessão de licitação o representante da recorrente apresentou a chave 

de segurança (através do termo de autenticação fornecido pela JUCEMG). Ato contínuo 

a CPL verificou no site da JUCEMG a autenticidade do balanço. A realização de 

diligência é situação incontroversa, ou seja, sua realização se encontra pacificada nos 

tribunais pátrios, tanto judiciais como de contas. 

 
3. b) não cumpriu com o item 8.1.6 do edital: o douto engenheiro municipal alegou que a 

recorrente não apresentou a quantidade exigida pelo edital no que se refere aos atestados 

de capacidade técnica. 

 
Prezada senhora presidente da CPL, pense comigo: em matéria de licitação pode exigir 
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que a licitante tenha executado objeto idêntico ao licitado?  Ou é permitido exigir que a 

licitante apresente atestados contendo objetos similares? 

Sabedor da sapiência dessa douta CPL, julgo que respondeu que é permitido em 

licitação exigir que a licitante prove através de atestado que tenha realizado objetos 

similares ao objeto da licitação. 

 

Nesse diapasão, é possível observar que a recorrente já executou uma quantidade 

suficiente para atender ao edital no que se refere a piso. Na documentação não há 

quantidade suficiente em piso idêntico ao licitado, todavia, considerando o gênero (a 

natureza) PISO, nos atestados de capacidade técnica há quantidade de piso executado 

de modo a satisfazer o edital da TP 02/2023. 

 

Em síntese, o engenheiro deve considerar a execução preterida da natureza (do gênero) 

PISO. Isso há com sobras nos atestados apresentados! 

 

 DO DIREITO 

 

A Lei de Licitações (8.666/1993) prescreve no §3º, do art. 30, que os atestados serão 

SIMILARES: 

 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:   

 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 
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Esse art. 30 da lei teve muitos vetos, assim, restou bastante comprometida a interpretação deste 

dispositivo, então, coube ao Egrégio Tribunal Contas da União, através do desenvolvimento da 

sociedade em torno da matéria dar contorno do que seja razoável exigir na licitação como 

comprovação de aptidão técnica.  

 

A referida Corte de Contas pacificou entendimento que exigir atestado de capacidade técnica é 

uma discricionaridade da administração, contudo, que seja vedada a exigência de objeto 

idêntico ao da licitação, que seja, no entanto, SIMILAR. 

 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que a 

compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida 

como condição de similaridade e não de igualdade.” Acórdão 1.140/2005-Plenário. 

 

Nesse aspecto, comprovação estará sempre relacionada à experiência anterior, nos limites 

consagrados no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Caberá, assim, ao órgão promotor 

da licitação fazê-lo, observando que as exigências não poderão ser de tal ordem que superem 

ou sejam desnecessárias ao objeto pretendido, sob pena de, aí sim, comprometer o princípio da 

isonomia.  

 

A intenção da Prefeitura de Pirapora em exigir atestado de capacidade técnica de serviços 

pertinente e compatível com o objeto licitado é saudável. Visa a busca pela maior garantia do 

Poder Público contratar com empresas que tenham “know-how” em obras. O que estamos 

buscando neste recurso é que o engenheiro municipal mude seu ponto de vista quanto à 

quantidade de determinados itens. Que o douto engenheiro analise a expertise das empresas no 

todo,  se no in totum a licitante tem know-how para executar a obra. Para isso, dê uma verificada 

nas obras públicas que a empresa já executou. O tamanho dessas obras, a complexidade dessas 

obras, a envergadura das contratações das empresas juntamente com os órgão públicos. É 

através dessa análise mais abrangente que a Prefeitura de Pirapora chegará ao entendimento 

que a recorrente tem know-how, estrutura, corpo técnico e experiência para satisfazer o 

almejado satisfatoriamente. Ou seja, a análise das contratações em que a recorrente já celebrou 

e executou com os órgãos públicos, credenciam, com sobras, a recorrente a contratar com a Eg. 

Prefeitura de Pirapora. Pois, nos atestados apresentados pela recorrente são encontradas 

diversas execuções de pisos.  LUIZ CARLOS 
NUNES:04727718
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 SÍNTESE DO RECURSO 
 
a) quanto à apresentação do balanço: na própria sessão pública da TP 02/2023, o 

representante da recorrente apresentou a chave de segurança (através do termo de 

autenticação fornecido pela JUCEMG). Ato contínuo a CPL verificou no site da 

JUCEMG a autenticidade do balanço. A realização de diligência é situação 

incontroversa, ou seja, sua realização se encontra pacificada nos tribunais pátrios, tanto 

judiciais como de contas. 

 
b) quanto á quantidade de piso constante nos atestados de capacidade: a intenção da 

Prefeitura de Pirapora em exigir atestado de capacidade técnica de serviços pertinente e 

compatível com o objeto licitado é saudável. Visa a busca pela maior garantia do Poder Público 

contratar com empresas que tenham “know-how” em obras. O que estamos buscando neste 

recurso é que o engenheiro municipal mude seu ponto de vista quanto à quantidade de 

determinados itens. Que o douto engenheiro analise a expertise das empresas no todo, se no in 

totum a licitante tem know-how para executar a obra. Para isso, dê uma verificada nas obras 

públicas que a empresa já executou. O tamanho dessas obras, a complexidade dessas obras, a 

envergadura das contratações das empresas juntamente com os órgão públicos. É através dessa 

análise mais abrangente que a Prefeitura de Pirapora chegará ao entendimento que a recorrente 

tem Know-how, estrutura, corpo técnico e experiência para satisfazer o almejado 

satisfatoriamente. Ou seja, a análise das contratações em que a recorrente já celebrou e executou 

com os órgãos públicos, credenciam, com sobras, a recorrente a contratar com a Eg. Prefeitura 

de Pirapora. Pois, nos atestados apresentados pela recorrente são encontradas diversas 

execuções de pisos. 

 

 DOS PEDIDOS 

 
Ex positis, requer dessa douta Comissão Permanente de Licitações: 

 

a) Que o presente recurso seja recebido e processado, modo que altera a decisão da douta 

CPL e declare a recorrente HABILITADA, pelas razões expostas acima; 

 

b) Apenas pelo princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento desta douta 

CPL, requer desde logo, que seja o presente recurso submetido à apreciação da 
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Autoridade Superior competente, para, em reexame, reformar a decisão recorrida; 

 

Termos em que pede, 

E aguarda deferimento. 

 

Lontra - MG, 30 de março de 2023. 

 

 
 
 

TORO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 41.805.715/0001-07 
Luiz Carlos Nunes – Representante Credenciado 
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Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características
abaixo,  por  mim confer ido e autent icado sob o nº  99751583 em 13/05/2022.  Ass inado
digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser
acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.
jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e
a chave de segurança abaixo:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

TORO CONSTRUTORA EIRELI

Identificação da Empresa

3160103876-8

41.805.715/0001-07

Nome Empresarial:

Nire:

CNPJ:

nbQB22/240.933-9

Número de Protocolo Chave de Segurança

Município: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Espécie:

01/04/2021 - 31/12/2021Período de Escrituração:

1Número de Ordem:

DIARIO

Identificação do Livro Digital

Assinante(s)

CPF Nome CRC

033.045.816-77 MIKA GIORDANA MOURAO

045.042.616-50 ADELSON BATISTA MAGALHAES FILHO MG 079573/O-1

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor
(a) Público(a), em 13/05/2022, às 10:09 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de maio de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg
informando o número do protocolo 22/240.933-9.

https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf?numProtocolo=222409339















