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PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS, VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA, 

empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 08.247.359/0001-70, com endereço na Rua 

João Novaes, nº 397, centro, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, em razão da 

decisão que a desclassificou, interpor  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

dentro do prazo legal, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital, 

desde já requerendo seja recebido também no efeito suspensivo, fazendo-o com o 

objetivo de reconsideração da decisão, para declará-la HABILITADA, pelas razões de 

fato e de direito a seguir expostas: 

 

1.-  DOS FATOS E DO DIREITO  

 

A empresa ora Recorrente, interessada em prestar serviços no 

município do Potim tomou todas as providências para participar do pregão eletrônico 

marcado para o último dia 27 de maio de 2020 às 10hs. 

Desta forma, dias antes fez a juntada de todos os documentos 

necessários para a comprovação de sua aptidão para participar do certame, o que 

desde já frisa que está tudo em ordem e que nada atrapalharia sua habilitação em 

situação normal. 



Ocorre que, ao tentar anexar documentos que comprovariam a capacitada técnica da 

empresa, a representante legal, PRO PROBLEMAS COM O SITEMA DA BNC, não 

conseguiu anexar mais de um documento no campo deste quesito. Desta forma, 

conforme indicado entrou em contato com a ajuda técnica do sistema e seguiu todas 

as orientações do técnico e mesmo assim não conseguiu anexar, tendo em vista que o 

documento era pesado, conforme comprova cópia da conversa em anexo. 

  

 



 

 

Assim, foi orientado pelo técnico que anexasse apenas um arquivo  

porque depois poderia apresentar os demais, e assim foi feito pela representante 

legal. 

No dia da sessão com a empresa Recorrente previa houve 

problemas na habilitação no que se refere ao atestado de capacidade técnica que por 

problemas do sistema foi anexado menor do que os 50% exigidos pela lei, e aberto 

pelo pregoeiro o prazo que se manifestou no sistema: 

“ Verificada a documentação de habilitação, será 

necessário a abertura de diligência acerca do 

atestado de capacidade técnica da empresa 

PAROTHEFON – COMERCIO DE URNAS 

MORTUÁRIAS, VELORIO E FLORICULTURA LTDA, 

tendo em vista que em seu atestado não foi 

apresentada quantidade que possa ser julgada, 

conforme item 1.2.4 do Anexo II do Edital.” 

 

Desta forma, no mesmo dia (27/05/2021) a representante da 

Recorrente compareceu pessoalmente no setor de licitações, munida de documentos 



que comprovam a capacitação técnica superior aos 50% exigidos por lei, levando-se 

em conta que a lei permite a somatória de documentos.   

Mesmo ciente da documentação o pregoeiro não aceitou anexá-

los sob a alegação que somente seria levado em consideração atestados do local e ano 

do atestado que a empresa conseguiu anexar no sistema, e mesmo sendo questionado 

sob o que determina a lei, optou por não aceitar os referidos documentos e, por fim, 

inabilitar a empresa, sem sequer constar que houve o comparecimento para a entrega 

dos documentos e sua negativa expressa. 

A empresa Recorrente com sua matriz e as 9 filiais atendem quase 

todos os municípios do fundo do Vale, Vale Histórico e Sul de Minas Gerais e tem 

capacidade técnica suficiente para prestar os serviços no município do Potim, 

conforme comprova o documento abaixo emitido pela cidade de Bananal.

 

Desta forma, a empresa Recorrente foi cerceada de provar sua 

total e plena capacitação técnica no processo do pregão eletrônico, ATÉ MESMO JÁ 

TENDO PRESTADO SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA NO MUNICÍPIO DE POTIM, o que 



de forma alguma deveria prevalecer por ser contrário ao que determina a lei vigente, 

merecendo a decisão equivocada ser revista por ser medida de justiça. 

2.- DO FUNDAMENTO JURIDICO: 

O processo licitatório Nº 22/2021 em seu item 1.2.4 – Qualificação 

Técnica, assim dispõe: 

a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou 

Declaração emitida por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a 

licitante realizou fornecimento compatível em 

direito público ou privado, comprovando  que a 

licitante realizou fornecimento compatível em 

característica de no mínimo de 50% do 

solicitado no presente Edital, com o objeto da 

presente licitação; 

 Portanto, pelo próprio edital verifica-se que não existe qualquer 

limitação descrita, mesmo porque qualquer limitação que houvesse neste caso ia ferir 

os princípios de livre concorrência que norteia os processos licitatórios e que proíbe 

que haja limitações que restrinja a participação dos concorrentes. 

A única exigência é que a empresa comprovasse que realizou 

fornecimento compatível em característica de no mínimo de 50% do solicitado no 

presente Edital, o que a Recorrente comprovaria fácil se os documentos levados 

pessoalmente tivessem sido aceitos, conforme  documentos anexados abaixo. 

Também não é permitido que o edital exija requisitos como 

localidade do atestado ou até período exato de emissão. 

Da mesma forma, não pode ser exigido um prazo para emissão. 
Isso é proibido porque atestados não têm prazo de validade. Isso mesmo, um atestado 
pode ter sido emitido há 2 meses ou 10 anos, não importa. Além disso, essas 
exigências apenas diminuem a competitividade, portanto, são ilegais. 

 A empresa pode apresentar quantos atestados quiser, inclusive 

somar as quantidades ou prazos dos atestados para alcançar o necessário para 

comprovar sua qualificação. 

O próprio artigo 30 da Lei, parágrafo 3º dispõe que “§ 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.” 



Como descrito acima a lei de licitações prevê que a comprovação 

pode se dar com a juntada de “CERTIDÕES OU ATESTADOS”,  está que a Recorrida no 

mínimo tinha que providenciar com a empresa detentora do sistema oferecido as 

partes para o pregão judicial uma forma dos concorrentes anexarem mais certidões ou 

atestados e não somente uma como foi feito no presente caso, ou mesmo aceitar a 

documentação que a Recorrida apresentou fisicamente, e sequer foi citada na ata 

onde por recusa do pregoeiro foi dada como inabilitada por não cumprimento do 

prazo. 

Há ainda que ressaltar que este cerceamento de juntada de 

documentos levaria não só a empresa ao prejuízo como também o município tendo 

em vista que a Recorrente venceu todos os lotes do pregão oferecendo um desconto 

de 10% em cada ítem, o que na situação de aumento dos valores dos produtos que 

envolvem os serviços funerários neste momento de pandemia, é um grande ganho 

para os cofres municipais. 

3.- DOS PEDIDOS:  

DIANTE DO EXPOSTO, requer-se que seja conhecido o presente 

recurso e, ao final, julgando provido, com fundamento nas razões precedentemente 

aduzidas, com efeito SUSPENSIVO para que seja anulada a decisão em apreço, na parte 

atacada neste, declarando-se a empresa PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS 

MORTUÁRIAS, VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA , habilitada para prosseguir no pleito, 

em consonância com os princípios acima, notadamente, por questão de inteira 

JUSTIÇA! 

 Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa 

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não 

ocorrer, faça este subir, devidamente informado à autoridade superior, em 

conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n. º 8.666/93, observando-se ainda o 

disposto no § 3° do mesmo artigo.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Cruzeiro, 18 de junho de 2021 

 

JULIANA APARECIDA SANTOS RANGEL 

CPF nº 183.966.358-89 


