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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico 04/2021 

RECORRENTE: Inova Ar Condicionado EIRELI 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Inova Ar 
Condicionado EIRELI contra a classificação da empresa vencedora do certame, 
N.T. DANGIO, no Pregão Eletrônico n° 04/2021 cujo objeto é manutenção 
corretiva e preventiva dos condicionadores de ar do CISAMUSEP, de acordo 
com as especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

No pregão em referência a classificação final mostrou a empresa N.T. DANGIO 
em primeiro lugar com a melhor oferta, contudo a Recorrente impugna sua 
classificação alegando que a documentação apresentada não está de acordo 
com o que foi exigido no edital, pugnando ao final pela sua desclassificação. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Recorrente, 
exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 
fundamentam esta decisão. 

DA ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, cabe registrar que as peças foram interpostas 
tempestivamente, portanto, passa-se à análise do mérito da insurgência da 
Recorrente. 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

A Recorrente, em síntese, alega que: 

a-) houve desatendimento do item 11.4.3.1, alínea "a", alegando a invalidade do 
atestado de capacidade técnica, vez que, o atestado apresentado (o único) teria 
sido expedido pela Câmara Municipal de Sarandi em 20/03/2018 e que tal 
atestado não permitiria inferir que tais serviços teriam similaridade ou 
compatibilidade com o objeto da licitação, bem como não indica que os serviços 
tenham sido acompanhados por engenheiro mecânico ou qualquer outro 
responsável técnico, visto que não traz informação sobre emissão de ART junto 
ao CREA/PR; 

b-) houve desatendimento do item 11.4.3.1, alínea "b", alegando a invalidade da 
certidão de registro da pessoa jurídica emitida pelo CREA/PR, visto que há 
elementos da pessoa jurídica que foram objeto de alteração nos atos 
constitutivos da empresa que ficou em primeiro lugar, mas que não foi 
devidamente comunicado ao CREA/PR mesmo tendo transcorrido mais de 14 
meses das alterações. Neste sentido, a certidão do CREA/PR é emitida sob 
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condição de que os elementos nela constante não tenham sido alterados, visto 
que se tal ocorreu ela perde sua validade. 

DAS CONTRARRAZÕES 

Não foram apresentadas contrarrazões pela empresa que ficou em primeiro 
lugar ou qualquer outro participante. 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

Com relação à impugnação ao atestado de capacidade apresentado pela 
empresa que ofereceu o melhor preço não assiste razão para a Recorrente. 

Sua alegação de que o atestado está incompleto, posto que não traz 
documentação comprobatória de que o serviço prestado para a Câmara 
Municipal de Sarandi não teria recolhimento de ART e nem a inclusão de 
engenheiro mecânico responsável não é matéria que deve ser alegado neste 
processo, pois, se refere a licitação de outro ente em que o CISAMUSEP não 
possui qualquer ingerência. 

O que a lei exige é a apresentação de atestado de capacidade técnica e este foi 
apresentado, de modo que o município de Sarandi forneceu o atestado, 
afirmando a realização do serviço, não tendo esta entidade poderes para 
contestar tal declaração, de modo que o referido documento apresenta-se 
adequado com aquilo que a lei exige. Neste ponto mantenho a decisão. 

Por outro lado, com relação à validade da certidão emitida pelo CREA/PR em 
razão dos elementos atuais da empresa não baterem com os elementos 
constantes do registro por ela apresentado junto ao CREA-PR razão lhe assiste. 

A certidão de registro de pessoas jurídicas e negativa de débitos traz observação 
de que "caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta certidão perderá sua validade para todos os efeitos". 

Percebe-se, no entanto, que os dados referentes ao endereço da empresa 
licitante constante na certidão não correspondem aos dados trazidos em seus 
atos constitutivos, pois, na certidão consta o endereço Rua Valeriana, n° 431, 
Jardim Pinheiros, Maringá/PR e o endereço atual da empresa é Rua Pioneiro 
José Laurindo da Silva, n° 784, casa A, Jardim São Paulo II, Sarandi/PR. 

Percebe-se, pois, que os dados atuais da empresa não foram atualizados no 
CREA/PR de forma que por expressa disposição constante do corpo da certidão 
e acima transcrita, a sua validade está condicionada à manutenção dos dados 
ali constantes, de modo que eventual alteração nos elementos que devam 
constar na certidão referente à empresa registrada e que não tenha sido 
comunicada ao CREA/PR acarreta a não validade da certidão emitida pelo 
respectivo conselho profissional. 
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Neste sentido, com razão a recorrente neste ponto, por consequência fica a 
empresa N.T. DANGIO desclassificada do certame pelo não preenchimento do 
item 11 .4.3.1, alínea b". 
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CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisada a peça recursal e tomando por base os princípios da 
legalidade, da ampla concorrência, da vinculação ao Instrumento Convocatória, 
considero as razões apresentadas no ponto unicamente no ponto da invalidade 
da certidão emitida pelo CREA/PR e assim, indico pela desclassificação da 
empresa N.T. DANGIO. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 
40, da Lei n° 8.666/93. 

Maringá/PR, 07 de maio de 2021. 

RAFAEL KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 
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