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ILUSTRÍSSIMA SENHORA GREYCE FONSECA E SILVA HELAL - 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018 

Processo Administrativo n° 1.19.000.000678/2018-01 

FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ n° 
04.118.319/0001-77, situada na Rua G, Quadra 07, n°42, Loteamento 
Maranhão Novo, São Luis/MA, CEP: 65061-390, pelo seu representante 
legal, o Sr. Francisco das Chagas Coelho, brasileiro, casado, portador 
da carteira de identidade n° 054395732014-4 SSP/MA e CPF n° 
598.646.808-20, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, 
com fulcro nos dispositivos legais pertinentes à matéria, interpor o 
presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão 
proferida por essa respeitável Comissão Permanente de Licitação que a 
julgou como inabilitada no presente certame, tudo conforme adiante 
segue, rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe 
for imediatamente superior, caso V. Senhoria não se convença das 
razões abaixo formuladas e, não proceda com a reforma da decisão ora 
atacada, decidindo, por consequência, pela habilitação da Recorrente. 
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I DO MOTIVO DO RECURSO 

O presente recurso é interposto em decorrência desta 
Comissão Permanente de Licitação, ao analisar os argumentos das 
empresas Nissi Construções Eireli e Penha Construções e Serviços 
Ltda., concluiu que a Forte Construção e Tecnologia Eireli - ME 
apresentou balanço patrimonial de 2016, descumprindo o item 7.3.6.2 
do edital, quando na verdade deveria ter apresentado esses documentos 
relativos ao ano de 2017. Porém, data vénia, a decisão da Comissão 
não deve prosperar.  

II- DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO 

Inicialmente, devemos destacar que a empresa Recorrente 
participa de inúmeras Licitações, sendo a grande maioria através do 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
inclusive, somente poderia participar se estivesse devidamente 
cadastrada, conforme descrito no item 7.1 do referido edital, 
vejamos: 

7. 1. 	Participarão desta licitação entidades com 
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF  em relação aos niveis 
habilitação juridica, regularidade fiscal federal e trabalhista e 
qualificação econômico-financeira, conforme disposto nos arts. 
40, caput, 8°, §3°, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, e entidades não credenciadas no 
referido sistema, mas que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ã data 
do recebimento das propostas. 

A exigência contida no referido Edital, quanto ao cadastro das 
Licitantes no SICAF, justifica-se pelo fato de que será o meio 
utilizado para aferição da habilitação da empresa vencedora do 
certame,  vejamos o item 7.2.1: 

7.2.1. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação 
jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de 
consulta "on line".  A regularidade trabalhista será aferida por 
meio da apresentação de Certidão emitida pelo sitio oficial do 
Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja 
disponivel no SICAF. 

SE O SICAF SERÁ O MEIO UTILIZADO PARA AFERIR A 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, O 
BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO PELA RECORRENTE 
DEVE SER CONSIDERADO VALIDO ATÉ 31/05/2018.  
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ISTO PORQUE, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO 
PRÓPRIO SICAF, EM ANEXO, A QUALIFICAÇÃO ECONÓMICA 
FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 AINDA ESTÁ EM 
VALIDADE, VEJAMOS:  

Qualitict;50 Ecominic- o-finAnce:lj - V.Iheladt: 	31/05/2018 

indács Calculados: 
	1iG - O; LC; O; LC O 

Património LiquItio: 
	

R$ 0,00 

*vide declaração em anexo 

Devemos destacar que o referido edital não exige o balanço 
patrimonial relativo ao ano de 2017, mas sim o já exigível, ou em outras 
palavras, o ainda válido, vejamos: 

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão 
apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 1, salvo 
quando as informações pertinentes estiverem 
contempladas de forma regular no SICAF: 

(omissis) 

7.3.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa  vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

Desta forma, NÃO HÁ NO EDITAL A EXIGÊNCIA DO 
BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2017, MAS SIM QUE AINDA 
ESTEJA VÁLIDO. Os documentos enviados no envelope, foram os 
mesmos documentos cadastrados no SICAF, no qual ainda possuem 
validade.  

Inclusive, no item 9.3.1 do referido edital, podemos observar 
que os conteúdos dos envelopes poderão ser consultados no SICAF, 
vejamos: 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros 
da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus 
representantes,  e consultado o SICAF,  se for o caso. 

Resta claro que o Balanço Patrimonial apresentado pela 
Recorrente não foi devidamente consultado no SICAF por esta 
respeitável Comissão.  
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Ainda, segundo a Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 
2018, em seu artigo 16, §4°, o Balanço Patrimonial tem validade até  
o limite definido pela Receita Federal do Brasil  para transmissão da 
Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped para fins de atualização no 
Sicaf, in verbis: 

Art. 16. O empresário ou sociedade empresária deverá inserir 
no Sicaf o Balanço Patrimonial elaborado e registrado nos 
termos da legislação em vigor. 
(omissis) 

4° O balanço patrimonial deverá ser apresentado 
anualmente até o limite definido pela Receita Federal do 
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - 
ECD ao Sped para fins de atualização no Sicaf.  

Em caso de dúvida, ainda podemos consultar as perguntas e 
respostas sobre a Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, no 
site do próprio SICAF, no qual deixa claro o prazo para apresentação 
do Balanço Patrimonial,  ou seja, sua validade, vejamos: 

15 - Qual o prazo para apresentação do Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Contábeis?  
A apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis para fins de cadastramento no Sicaf segue o prazo 
limite definido pela Receita Federal do Brasil para 
transmissão da Escrituração Contábil Digital IECD) ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED'.  Caso a 
atualização não seja realizada no referido prazo, o nivel 
Qualificação Econômico-financeira permanecerá desatualizado 
até que o fornecedor promova sua atualização. 

(https: / /www.comprasgovernamentais.gov.br/ index.php/ pf-
sicaf-in3-2018#P15) 

O prazo limite acima definido pela Instrução Normativa, 
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da 
Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED), FOI FIXADO PELO ART. 50  DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA RFB 1774, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, 
reproduzido abaixo: 

Art. 5° A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto n° 6.022, de 
22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio 
do ano seguinte ao ano-calendário a Que se refere a 
escrituração. 

NOTA-SE QUE A DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO 
SICAF, EM ANEXO, A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016 AINDA TEM VALIDADE ATÉ 
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31/05/2018, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE 
ABRIL DE 2018.  

O próprio SICAF não autoriza o cadastramento do balanço 
patrimonial referente ao ano de 2017, pois, somente poderá ser 
atualizado no SICAF, quando vencer o balanço patrimonial do ano de 
2016, ou seja, em 01/06/2018. 

Insta salientar que a empresa Recorrente já possui o 
balanço patrimonial de 2017, que será devidamente atualizado no 
SICAF em 01/06/2018.  

Ademais, a Administração Pública realiza processo licitatório 
com a finalidade de eleger a proposta mais vantajosa para a realização 
de uma obra ou serviço e para as suas compras. O fator de maior 
influência na decisão de classificação da proposta é o preço, que deve 
ser o menor dentre os ofertados no certame, desde que exequível, para 
que não haja riscos de inadimplemento do contrato. 

A desclassificação da Empresa Recorrente demonstra-se 
ilegítima, conforme devidamente comprovado, o que resulta na 
perda da melhor contratação e, consequentemente, em prejuízo aos 
cofres públicos.  

Vale frisar que a Recorrente se inscreveu para participar do 
presente certame, sempre consciente, de modo claro e inequívoco, de 
sua qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira, bem como, de 
sua regularidade fiscal e, como de praxe, com a certeza de que atendeu 
a todos os requisitos exigidos no Edital. 

Serve o presente recurso como uma tentativa administrativa 
de se modificar a decisão proferida por essa respeitável Comissão 
Permanente de Licitação e que declarou inabilitada a Recorrente, apesar 
da mesma haver, incontestavelmente, atendido às exigências reguladas 
no referido Edital. 

Não sendo o mesmo julgado procedente, não restará 
alternativa à Recorrente, senão buscar junto ao Poder Judiciário, a 
solução para a ilegalidade ou equívoco acima apontado. 

III - DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, requer a essa respeitável Comissão 
Permanente de Licitação que se digne de rever e reformar a decisão 
exarada, mais precisamente que julgou como inabilitada no presente 
certame a pessoa jurídica FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA 
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EIRELI - ME, visto que a HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível 
para a validade do presente procedimento licitatório, vez que, conforme 
fartamente demonstrado, cumpriu com absolutamente todas as 
exigências reguladas no referido instrumento convocatório e, 
consequentemente, a contratação da Recorrente com a Administração 
Pública. 

Outrossim, não sendo acatado o pedido acima formulado, 
requer que se digne V. Senhoria de fazer remessa do presente recurso à 
autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o 
aprecie, como de direito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da 
Lei n° 8666/93. 

Por fim, requer sejam intimadas as demais Licitantes para, 
querendo, impugnarem o presente Recurso Administrativo. 

Termos que 
Pede o Deferimento 

São Luis/MA 30 de maio de 2018. 

FORT 7"--,114.46's  - 
en...w 

TECNOLOGI EIRELI — ME 
CNPJ n0  04.118.319/0001-77 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Le.i ri 8666, de 1993 Conforme documentação zpresemada para registro no SICAF 
arquivada na UASG CadastradoN, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

CNPJ / CPF 	• 	 04.118.319/0001-77 	 Validade do Cadastro: 21/06/201H 

Razão Social ,' Nome: 	FORTE CONSTE UCA° E TECNOLOGIA UREIA 

N,Itureza Jurídica: 	 EMPRESÁRIO IN Dm DUAL 
Domicilio Fiscal: 	 9210 São Luis MA 

Unidade Cadastra :lora: 	135170 - CONAWSUPER. REGIONAL NO MAR.ANHAO 

Arvidacie Econômica: 	7112-0/00 -SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Kodereço: 	 RUA G - QUADRA 7 42 LOTEAMENTO MARANHAO NOVO - São Luis - MA 

Ocorrência: 	 Consta 

In1pedimento de Licitar: 	 Nada Consta 

Vinculo com 'Serviço Público": 	Nada Corista 

Ocorrências Impeditivas indiretas: 	Nada Consta 

Níveis validados: 
- Credencumer to 

II 	Habilitação Joriclit a 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Feder::: 

Receita 	Validade: 	02/07/2018 

FGTS 	Validade: 	02/06/2018 

INSS 	Validade: 	02/07/2018 

Trab,11bista Validade: 16/11/2018 	Intp://www.tstjus.br'eettidno 

IV 	Regular dade Enc., ' Estadual/Municipal: 

Receito Emadu,1,7Dist:- ital 	 "Validade: 	25/0720-,8 

Recelta Municioa, 	 24/08/20:8 

VI 	Qualificação Ecof 	 - 1!.11.11:12 . 	 31105/2i.1 :1 8 

índices Calculados: 	Se 	LC 	1C —0 

Patrimônio Liqindo: 	R$ 0,00 

E:nitido em: 21,105[2 D18 09:02 	 1 de 
CPP. I gA 7')Q4(1HL7P, 	 TP 1:17 CR I-  tiTI A Uni 17-MI-In nrn yr-Ni -7 6 



ILMO.  SR.  PREGOEIRO  DA  LICITAÇÃO  PARA  A  CONTRATAÇÃO  DE

EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS  DE

ENGENHARIA PARA CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE

DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS

RECURSO ADMINISTRATIVO

 POLC Empreendimentos, Serviços e Comércios LTDA,

pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º  14.667.684/0001-

94, com sede na Av. Sete, 35 - COHAB Anil IV, São Luís - MA, 65050-000, vem à

presença de V. Sa, interpor  RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão

que desabilitou a recorrente na Tomada de Preços Nº 01/2018, requerendo, caso a

decisão  não  seja  reconsiderada,  o  faça  subir  à  autoridade  ad  quem para  a

apreciação das razões anexas.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

São Luis/MA, 04 de junho de 2018.



RECORRENTE: POLC Empreendimentos, Serviços e Comércios LTDA.

Razões do Recurso

A recorrente foi declarada como inabilitada por entender que a empresa

teria  deixado  de  apresentar  os  documentos  constantes  nos  itens  7.3.5.1,  7.3.5.3  e

7.3.5.4.

Os referidos itens constam a seguinte redação:

7.3.5.1.  Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica,  fornecido(s)  por

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a

empresa tenha prestado serviços de equivalentes ao objeto.

7.3.5.3.  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  emitida  pelo  CREA

e/ou  CAU,  de  responsáveis  técnicos  e/ou  membros  da  equipe

técnica que deverão pertencer ao quadro permanente da licitante,

na data prevista para entrega da proposta.

7.3.5.4.  Certidão(ões)  de  Acervo  Técnico  (CAT),  emitida  pelo

CREA e/ou CAU, de profissional(ais) de nível superior,  ou outro

devidamente reconhecido por entidade competente, detentor(es)

de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos serviços

que  compõem as  parcelas  de  maior  relevância  técnica  e  valor

significativo  da  contratação,  a  saber:  execução  de  serviços  de

rede estruturada, climatização, arquitetura;

A licitação de tomada de preços consta com o seguinte objeto:

A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais

vantajosa  para  a  contratação  de  empresa  especializada  na



execução de obras de engenharia com o fim de dar continuidade

na construção da futura sede da Procuradoria da República em

Caxias  (MA),  em  terreno  localizado  na  Avenida  Norte  –  Sul,

quadra  03,  lote  04  –  Cidade  Judiciária,  naquele  município,

conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

Já a decisão que entendeu pela inabilitação da recorrente, entendeu o

seguinte:

Com relação  à  verificação  dos  documentos  de  habilitação  das

licitantes a assessoria especial  de engenharia, consignou que a

licitante Polc Empreendimentos Serviços e Comércio Ltda. não

atendeu aos subitens 7.3.5.1, 7.3.5.3 e 7.3.5.4, pois apresentou

CAT somente de manutenção predial, e não de execução de obra

equivalente ao objeto.

A recorrente,  no  ato  da  habilitação,  apresentou  todas  as  certidões

exigidas, inclusive aquelas previstas nos itens 7.3.5.1, 7.3.5.3 e 7.3.5.4, tendo inclusive

entre as certidões apresentadas uma expedida pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral,

devidamente registrado pelo CREA/MA.

Percebe-se ainda que os certificados atendem a todas as exigências

previstas no objeto de licitação bem como na descrição da obra, visto que se trata de

uma obra de edificação predial, deixando de forma clara que a empresa é capacitada

para realizar todas as especificações previstas no objeto do edital, bem como em seus

anexos.

A decisão de inabilitar a empresa recorrente não restou clara visto que

os  atestados  apresentados  encontram-se  em  perfeita  consonância  com  as  regras

estabelecidas nos subitens acima elencados.

O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA previsto no edital não exigia

nos subitens delineados, e nem pode exigir, conforme já se manifestou o TCU, que o

referido atestado seja específico.  Desta forma, o atestado apresentado preenche  in

totum os  requisitos  constantes  do  edital,  pois  comprova  que  a  empresa  recorrente



executou  e  executa  serviços  compatíveis  em características  e  quantidades como o

objeto desta licitação.

A habilitação técnica baseada apenas nos principais itens da obra ou

serviço  é,  nas  situações  ordinárias,  a  que  mais  se  harmoniza  com  os  preceitos

constitucionais e com o princípio da ampla concorrência nas licitações públicas. 

Verifica-se assim que a exigência de atestado para itens específicos

deve ser  condição excepcional,  fundamentada na relevância particular  daquele item

para a consecução do empreendimento e, ainda, quando o item não for usual no tipo de

serviço contratado. Neste sentido podemos citar o voto condutor do Acórdão 2079/2014

– 2ª Câmara (Relatora Ministra Ana Arraes):

O entendimento firme do TCU sobre a matéria,  consolidado na

Súmula 263/2011, é de que as exigências para habilitação técnica

devem  se  limitar  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor

significativo do objeto a ser contratado.

É importante notar que a prática disseminada na Administração Pública

é  a  exigência  de  quantitativos  mínimos  para  cada  um  dos  serviços  técnica  e

economicamente  relevantes,  isto  porque  o  objetivo  da  Administração  Pública  é

assegurar  que  as  pretendentes  à  contratação  detenham  expertise  suficiente  para

execução do objeto, o que pode ser atendido, na maioria das vezes, pela comprovação

da prévia realização de obras similares. 

A exigência  de  atestado  para  itens  específicos  deve  ser  condição

excepcional, fundamentada na relevância particular daquele item para a consecução do

empreendimento e, ainda, quando o serviço não for usual naquela tipologia de obra.

Por  fim,  percebemos  uma  grande  contradição  entre  a  decisão  de

inabilitação da empresa recorrente e a decisão tomada no item 7 da ata de deliberação,

que consta com o seguinte entendimento:

Tal  como no item anterior,  a  empresa  Polc  Empreendimentos

Serviços e Comércio Ltda. apresentou atestados (obra SENAC e



obra  no  município  de  Icatu),  que  comprovam  sua  capacidade

técnica  na  execução  de  obra  equivalente  ao  objeto  do  edital,

portanto, a empresa atendeu à exigência editalícia.

Ora. Há a clara menção de que a empresa POLC comprovou mediante

a apresentação de atestados de que possui capacidade técnica para executar a obra

nos moldes previstos no edital.

Não  há  como  exigir  comprovação  de  capacidade  técnica  de  forma

específica, se o próprio edital não traz essa especificação. Não há qualquer medição ou

exigência de comprovações neste sentido.

O TCU tem diversos entendimentos  de que os serviços  exigidos no

edital devem ter a sua comprovação mediante similaridade e não de igualdade, pois

assim restringiria demais a concorrência. 

Isto  por  que  na Lei     8666/93  há  a  previsão  de  que  deverá  haver  a

comprovação  da  similaridade  dos  Atestados  de  Capacidade  Técnica,  conforme

instituído no Parágrafo 3º do Caput do Art. 30.

E neste sentido podemos citar posicionamentos recentes do Tribunal de

Contas da União – TCU:

Acórdão 449/2017 - Plenário | Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Nas  licitações  para  contratação  de  serviços  continuados  com

dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade

técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão

de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto

licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações

excepcionais.

Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego

É  obrigatório  o  estabelecimento  de  parâmetros  objetivos  para

análise  da  comprovação  (atestados  de  capacidade  técnico-

operacional)  de  que  a  licitante  já  tenha  prestado  serviços

pertinentes  e  compatíveis  em  características,  quantidades  e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993


prazos  com  o  objeto  da  licitação  (art. 30,  inciso II,  da

Lei 8.666/1993).

Acórdão 1891/2016 – Plenário | Ministro Marcos Bemquerer

Nas  licitações  para  contratação  de  serviços  continuados  com

dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade

técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante em

gestão de mão de obra.

Acórdão 1168/2016 – Plenário | Ministro Bruno Dantas

Nas contratações de serviços de terceirização (serviços contínuos

prestados  mediante  dedicação  exclusiva  da  mão  de  obra),  os

atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a

habilidade da licitante na gestão de mão de obra.

Acórdão 553/2016 – Plenário | Ministro Vital do Rego

Nas  licitações  para  contratação  de  serviços  continuados  com

dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade

técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão

de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto

licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações

excepcionais.

 “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.

Percebe-se  assim  que  a  empresa  recorrente  possui  os  requisitos

necessários exigidos pelo edital de licitação, na qual a recorrente comprova, mediante

atestado  competente,  que  executou  contrato  de  prestação  de  serviços  nos  moldes

previstos no objeto do contrato.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309440/inciso-ii-do-artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11309500/artigo-30-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993


Desta  forma,  percebendo-se  que  a  recorrente  se  enquadra  nos

requisitos previstos no edital de licitação, requer-se seja dado provimento ao presente

recurso, declarando a capacidade técnica da empresa.

Quanto  à  ausência  da  documentação  constante  do  anexo  VIII  não

gerará imediata inabilitação do certame, visto que não se trata de documento exigido na

fase de habilitação.

Ex positis, diante da equivocada decisão que entendeu pela inabilitação

da empresa Recorrente, que é interposto o presente Recurso Administrativo, o  que

faz com o fito de ver reformada a referida decisão, com a conseqüente habilitação

da empresa POLC para que possa assim continuar na concorrência pública ,  tudo

com fulcro no amplamente demonstrado e provado,  tudo como medida de oportuno

reconhecimento ao DIREITO e aplicação de plena e necessária.

 

                                                                     J U S T I Ç A .

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

São Luis/MA, 04 de junho de 2018.
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