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DECISÃO DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°032/2019 
  

 
DESPACHO 

 
     

Eu Prefeito deste Município, na condição de autoridade que designou a 

pregoeira para o Processo Licitatório Pregão Presencial SRP N°032/2019, recebo 

para julgamento de mérito o recurso interposto pela Licitante WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, nos autos do processo em epígrafe. 

 

Considerando a objetividade que o caso requer, passo a análise do objeto 

que justifica a interposição do recurso pela Recorrente, qual seja, “atestado de 

capacidade técnica vencido”. 

 

Debruçando-se sobre o tema é de fácil compreensão que a Lei Geral de 

Licitações e Contratos, ao contemplar a qualificação técnica dos licitantes, traduziu 

de forma cristalina em seu art. 30 a vontade do legislador de não impedir a 

participação de interessados que possuíssem capacidade e experiência anterior 

de objeto semelhante ao que é licitado. 

  

 O texto da norma vigente permite exigir do licitante apenas desempenho 

anterior de objeto similar, sendo proibido quaisquer exigência que iniba a 

participação no certame, exegese do art. 30, § 5º, da Lei 8.666/93. 

 

 Dessa maneira, não há maiores dificuldades de entender o dispositivo 

apontado. É vedado a exigência de comprovação de atividade com limitação de 

tempo ou época ou ainda quaisquer outras não previstas em Lei. 
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 Assim, não pode o edital impor qualquer restrição de prazo para a emissão 

do atestado, tão pouco que tenha sido emitido em época específica. 

 

 Ora, experiências adquiridas não desaparecem com o tempo. Uma vez 

expedido o atestado, consolida-se a prova da aptidão técnica do licitante. 

 

 Nesse sentido, buscando apenas contextualizar melhor, o fato que aqui se 

analisa, seria um despautério dizer que João Filgueiras Lima (Lelé) ou Oscar 

Niemeyer não possui experiência pelo fato de seus projetos serem da década de 

30 e 50. 

  

 Portanto, é salutar frisar que o atestado de Capacidade Técnica não possui 

prazo de validade, ele é eterno, perene. A experiência não se acaba com o 

decurso do tempo. 

 

 Ademais, exigir atestado com prazo de validade significa violar o § 5º do art. 

30 da Lei 8.666/93. Restringindo a competição, isonomia e minimizando o 

universo de competidores. 

 

 De mais a mais, considerando todos os argumentos apresentados e 

efetivamente analisados, bem como orientado, nos princípios do Interesse Público, 

da Proposta mais vantajosa à Administração, da Economicidade, da Moralidade e 

de transmitir Transparência nas minhas decisões, decido:  

 

Recebo o Recurso, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade. 

 

No mérito, ratifico nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93 a decisão 

a mim submetida, mantendo-a inalterável pelos seus próprios fundamentos. 

 

Dar ciência aos Licitantes Recorrente e Recorrido.  
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Igarapé-Açu, 25 de julho de 2019. 

 
 
 
 

 
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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DESPACHO FUNDAMENTADO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2019-PMI  

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 032/2019. 

 
ASSUNTO: Recurso Administrativo Interposto pela empresa WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 
 

Trata-se de julgamento de recurso administrativo interposto pela empresa WHITE 

MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, Matriz inscrita no CNPJ/MF n° 

34.597.955/0013-23, e filiais inscrita no CNPJ/MF n° 34.597.955/0001-90  e inscrita no 

CNPJ/MF n° CNPJ/MF n° 34.597.955/0013-23, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Rod. Augusto Montenegro, Km 12, s/nº, Bairro: Agulha, Belém -  Pa, ao  Edital  do Pregão 

Presencial SRP  N º  0 3 2 / 2 0 1 8 ,  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 

ENVASADO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 7 M³ A 10 M³, para suprir a 

demanda do hospital municipal e das unidades básicas de saúde do Município de Igarapé – Açu. 

 
1- DAS ALEGAÇÕES 

 

Alega a recorrente, que a empresa declarada vencedora do certame  Air Liquide Brasil 

LTDA apresentou para comprovar aptidão técnica um atestado que consignava, em seu teor, um 

prazo de vigência de 12 (doze) meses, prazo esse que se encontrava vencido na data da abertura 

do certame. 

Alega também que a análise dos documentos produzidos em licitação deve ser 

indiscutivelmente objetiva, o que pressupõe não ser possível uma análise extensiva ( e subjetiva) 

do referido instrumento. 

 

Por fim pede o recebimento e apreciação do recurso e, no mérito, a reconsideração da 

decisão que reputou a empresa  Air Liquide Brasil LTDA vencedora da licitação. 
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2 - DAS CONTRA RAZÕES  

 

 Em contrarrazões a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, sustenta, nuclearmente, que 

atendeu de forma exemplar os itens do edital. 

 No que tange ao atestado de capacidade técnica, sustenta que esse tem por finalidade 

verificar se a licitante executou atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 Por fim, pugna que seja negado provimento ao recurso administrativo interposto pela 

empresa WHITE MARTIN, vez que meramente protelatório. 

 

3 -  DA DECISÃO 

 Dada a tempestividade do recurso administrativo, esta Pregoeira, analisando as razões 

e contra razões recursais apresentadas pelas empresas recorrente e recorrida, respectivamente, 

passo a manifestar-me. 

 Inicialmente, antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que após 

o encerramento da fase de lance e de negociação, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope de 

habilitação da empresa que ofertou o melhor preço, Air Liquide Brasil LTDA, e por apresentar 

todas as documentações de habilitação em conformidade com as exigências editalícia, sem 

nenhuma irregularidade ou pendência a pregoeira declarou a empresa habilitada e vencedora do 

certame. 

 A recorrente aduz que a empresa vencedora do certame Air Liquide Brasil LTDA 

apresentou para comprovar aptidão técnica um atestado que consignava, em seu teor, um prazo 

de vigência de 12 (doze) meses, prazo esse que se encontrava vencido na data da abertura do 

certame. Afirma também que a análise dos documentos produzidos em licitação deve ser 

indiscutivelmente objetiva, o que pressupõe não ser possível uma análise extensiva ( e subjetiva) 

do referido instrumento. 

 Com relação a documentação técnica do item 8.5.1 do edital “...Atestado de 

capacidade técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação...”. Pondera-se que em nenhum momento o instrumento convocatório exige ou limita  
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que os licitantes apresentem atestado de capacidade técnica com prazos de validade. Neste 

sentido vejamos o que diz o art. 30, § 5o  da Lei 8.666/93: 

(...) É vedada a exigência de comprovação 

de atividade ou de aptidão com limitações 

de tempo ou de época ou ainda em locais 

específicos, ou quaisquer outras não 

previstas nesta Lei, que inibam a 

participação na licitação. (...). 

 

 Ao avaliar o atestado de capacidade técnica emitido  pela Associação Adventista  

Norte Brasileira  de Prevenção e Assistência a Saúde - Hospital de Belém,  em favor da empresa 

Air Liquide Brasil LTDA, inscrita sob o CNPJ: 00.331.788/0083-65, a Pregoeira julgou que o 

referido atestado atende a finalidade que para a qual fora requerido no instrumento convocatório, 

qual seja, comprovar que os serviços foram executados de forma satisfatória, sem haver nada 

que desabonasse o cumprimento dos prazos de execução,  assim como se licitante tem a aptidão 

para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação.  

 

4 - DA CONCLUSÃO 
 

Desse modo, por todo o exposto, esta Pregoeira decide CONHECER do recurso, no 

mérito NEGAR-LHE provimento, mantendo a habilitação da empresa Air Liquide Brasil 

LTDA e todos os atos da licitação.  

 

 

 
  

 
TATIANE PILONETTO 

PREGOEIRA  
PORT. Nº 192/2017- GP/ PMI 


	RECURSO_000019
	Decisão Prefeito (1)
	Resposta Recurso  White Martins

		2019-07-25T08:41:30-0300
	RONALDO LOPES DE OLIVEIRA:50471694304


		2019-07-25T08:43:35-0300
	TATIANE PILONETTO:85351881268


		2019-09-05T08:53:12-0300




