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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

03/2021 

O setor de Patrimônio certificou que a amostra enviada pela emp re sa  

Planalto Clean Materiais de Limpeza Ltda, foi submetida à verifica çã o  

de conformidade e atendimento ao descritivo do item 19, d o  re fe rid o  

certame. 

Descrição do Item: 

Item Descrição Marca 

19 

PAPEL TOALHA CREPADO BRANCO, 

100% CELULOSE, INTERFOLHAS COM 2  

DOBRAS INTERCALADAS, SEM 

FRAGÂNCIA, SEM IMPUREZAS, SEM 

FUROS E QUE NÃO LIBEREM 

PARTÍCULAS, FARDO COM 1.000 

FOLHAS DE 22X21 CM, MEDIDAS 

PODENDO VARIAR +/- 5%, EMBALAGEM 

DEVERÁ CONSTAR DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  

APRESENTAR AMOSTRA 

ALVEFLOR 

Resultado da Análise:  

Realizada a verificação no dia 06/05/2021 constatou-se que a amostra  

apresentada não atende a descrição do Edital no quesito das medidas 

de 22x21cm, restando indeferido a amostra. 

Maringá, 6 de maio de 2021. 

Atenciosamente, 

LÚCIA MIWA NAGATA 

GERENTE DE PATRIMÔNIO 

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 f in al 

pela sua desclassificação. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa 

Recorrente, exponho abaixo as medidas adotadas e as ponde ra çõe s 

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 emissã o  d e  

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 p rime iro  

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 condição de que os elementos 

nela constante não tenham sido alterados, visto que se tal ocorreu e la  

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 ap re se nta do  

pela empresa que ofereceu o melhor preço não assiste ra zã o  p ara  a  

Recorrente. 

Sua alegação de que o atestado está incompleto, posto que n ã o  t ra z 

documentação comprobatória de que o serviço prestado para a 

Câmara Municipal de Sarandi não teria recolhimento de ART e  n e m 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 forne ceu  

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. Ne ste  

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 
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

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 débito s t ra z 

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 d a d os 

trazidos em seus atos constitutivos, pois, na certidão consta o 

endereço Rua Valeriana, nº 431, Jardim Pinheiros, Maringá/PR e o 

endereço atual da empresa é Rua Pioneiro José Laurindo da Silva ,  n º  

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, d e  mo d o  q ue  

eventual alteração nos elementos que devam constar na certidão 

referente à empresa registrada e que não tenha sido comu n ica d a a o  

CREA/PR acarreta a não validade da certidão emitida pelo respectivo  

conselho profissional. 

Neste sentido, com razão a recorrente neste ponto, por consequên cia  

fica a empresa N.T. DANGIO desclassificada do certame pelo não 

preenchimento do item 11.4.3.1, alínea “b”. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisada a peça recursal e tomando por base os 

princípios da legalidade, da ampla concorrência, da vinculação ao 

Instrumento Convocatório, 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, § 4°, da Lei n° 

8.666/93. 

Maringá/PR, 07 de maio de 2021. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico 04/2021 

RECORRENTE: Inova Ar Condicionado EIRELI 

Ante o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e vinculação ao instru me n to 

convocatório, considerando os fatos apresentados e demais 

fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito: 

- dou provimento, acompanhando a fundamentação firmada pela 

pregoeira, e assim, desclassifico a empresa N.T. DANGIO em razão 

do não atendimento ao item 11.4.3.1, alínea “b” do Edital q u e  re g e  o  

certame. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Maringá/PR, 11 de maio de 2021. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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