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Processo Licitatório n.º 007.926208/2021 

Pregão Eletrônico n.º 008/2021 

Decisão Pregoeiro nº 001/2021 

 

 

Recorrente: Suricate Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ nº 08.055.277/0001-23 

 

1. Trata-se de recurso interposto pela Licitante SURICATE SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA, por meio do qual se insurge contra a decisão deste Pregoeiro 

que inabilitou a Recorrente, no âmbito do Pregão Eletrônico n º 008/2021, que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada 

para a prestação, de forma contínua, de serviços de copeiragem, telefonistas, zeladoria e 

serviços de limpeza e conservação. 

2. Verificada a tempestividade do ato impugnativo e da contraposição da defesa, 

passo a deliberar sobre o recurso apresentado pela recorrente. 

 

RECURSO - SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 

 

Em Síntese a RECORRENTE alega em suas razões de recurso o seguinte: 

a) Que a recorrente apresentou seus atestados de capacidade técnica em 

conformidade com os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório e 

legislação, afirmando que sempre será admitida a comprovação de aptidão 

através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior aos exigidos no Edital; 

b) Requer o acolhimento do recurso para o fim de reformar a decisão que inabilitou 

a Recorrente por falta de qualificação técnica nos termos do item 9.11.1. do 

Edital, declarando-a vencedora do certame. 

 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 

 

3. Preliminarmente cumpre destacar que, um dos fundamentos norteadores dos 

Processos Licitatórios, reside no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

principio este que se revela importante garantia para a sociedade, visto que afasta possíveis 

favorecimentos e/ou direcionamentos nas contratações públicas.  
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4. Ademais, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório esta intimamente   

vinculado ao princípio da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da CRFB, que irradia seus 

efeitos em todos os atos da Administração Pública. 

5. Nesse viés, este Pregoeiro possui como dever de salvaguardar a melhor proposta 

ofertada, em decorrência de comprovação da qualificação da licitante, respeitando os ditames 

legais que viabilizam o devido processo legal nas contratações públicas, os quais foram 

plenamente respeitados e seguidos. 

6. Posto isso, passo a analisar o presente caso, em justaposição à premissa acima. Em 

primeiro lugar, é importante registrar que o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório está previsto os artigos 3º, 41 e art. 55, inciso XI, todos da Lei Federal nº 

8.666/93, que dispõem que a Administração está estritamente vinculada ao Edital 

convocatório, vejamos: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. ” 
 
 “Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 
 
“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: […] XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao 
termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 
licitante vencedor. ” 
 

7. No mesmo sentido o Decreto Federal nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, 

na modalidade pregão, na forma eletrônica, afirma que:  

“Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 
do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.” 
 

8. A vinculação ao instrumento convocatório não dá margem para a Administração 

Pública agir fora das regras estabelecidas no Edital, visto ser termo estritamente vinculante, 

conforme apregoa Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:  

 “A vinculação da Administração aos estritos termos do edital de 

convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 

8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento 

das normas e condições do edital, “ao qual se acha estritamente 
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vinculada” (ALEXANDRINO, Marcelo, e VICENTE, Paulo. Direito 

Administrativo. 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 410). 

9. A propósito, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos: 

“Ao submeter à administração ao princípio da vinculação ao ato 

convocatório, a Lei nº 8.666/93 impõe o dever de exaustão da 

discricionariedade por ocasião de sua elaboração. Não teria 

cabimento determinar a estrita vinculação ao edital e, 

simultaneamente, autorizar a atribuição de competência 

discricionária para a comissão indicar, por ocasião do 

julgamento de alguma das fases, os critérios de julgamento. 

Todos os critérios e todas as exigências deverão constar de 

modo expresso e exaustivo, no corpo do edital”. 

10. Em consonância com o exposto, o Tribunal de Contas da União – TCU, orienta 

que a aceitação das propostas devem esta em conformidade com as determinações do Edital 

convocatório, conforme descrito abaixo 

“Abstenha-se de aceitar propostas de bens com características 
diferentes das especificadas em edital, em respeito ao princípio 
de vinculação ao instrumento convocatório, consoante o art. 3º 
da Lei nº 8.666/1993.” (Acórdão 1932/2009 - Plenário) 

“Por derradeiro, importante salientar que, em se TRATANDO DE 
NORMA CONSTANTE DE EDITAL, DEVE HAVER VINCULAÇÃO 
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SOB PENA DE AFRONTA 
AO PRÓPRIO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.  DO 
CONTRÁRIO, SERIAM PERMITIDAS INÚMERAS ALTERAÇÕES 
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA PRÓPRIA EXECUÇÃO 
DE SEU OBJETO, perpetuando-se total insegurança de seus 
termos.” (Decisão 107/1995 - Segunda Câmara) 

11. No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal – STF, emitiu decisão afirmando 

a importância de se resguardar o principio da vinculação ao instrumento convocatório, 

conforme transcrito abaixo:   

“O procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da 
vinculação ao edital, exigência prevista no art. 41 da Lei n. 
8.666/93. Sob essa óptica, O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL SE TRADUZ NA REGRA DE QUE O INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO FAZ LEI ENTRE AS PARTES, devendo ser os 
seus termos observados até o encerramento do certame.” (RMS 
31972/DF, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 
03/12/2013) 

12. O presente Processo Licitatório, define no item 9.11.1 do Edital, os parâmetros 

de forma objetiva para análise da comprovação da capacidade técnica das licitantes, conforme 

descrito abaixo: 
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9.11.1 Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em nome da licitante, ONDE CONSTEM O MESMO CBO OU 
FUNÇÃO DE TODOS OS POSTOS PREVISTOS PARA 
CONTRATAÇÃO, QUE COMPROVE(M): 

13. Convém evidenciar também, o que estabelece o item 5.1.1 e subitem 5.1.1.1 do 

Termo de Referência que trata da habilitação técnica: 

“5.1.1 Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 

técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, em nome da licitante, ONDE CONSTEM O MESMO CBO OU 

FUNÇÃO DE TODOS OS POSTOS PREVISTOS PARA 

CONTRATAÇÃO, QUE COMPROVE(M): 

5.1.1.1  APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

PERTINENTE EM CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES COM O 

OBJETO DESTA LICITAÇÃO, demonstrando que a licitante executa 

ou executou contratos em atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto da licitação, que correspondam a 50% (cinquenta por cento) do 

quantitativo previsto neste Edital. Será aceito o somatório de 

atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para 

comprovar a capacidade técnica. nos termos do item 10.7 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.” 

14. A recorrente foi inabilitada do certame, visto que os atestados apresentados 

referentes aos postos de copeiragem, telefonistas, zeladoria não guardam pertinência com o 

que estabelece o Edital e objeto da presente licitação, como será demonstrado a seguir.  

15. Alega a licitante que, os seus atestados comprovam as exigências do instrumento 

convocatório, uma vez que possuem aptidão técnica de complexidade superior ao que se exige 

no Edital, apresentando os seguintes postos: 

a) Atestado de capacidade técnica na profissão de Porteiro, 
Jardineiro, Auxiliar de Serviço Geral, emitido pelo CEASA; 
b) Atestado de capacidade técnica na profissão de Assessoria de 
Criação Gráfica - atividades de designer gráfico, Limpeza e 
conservação, Jardinagem, emitido pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina; 
c) Atestado de capacidade técnica na profissão de Auxiliar de 
Serviços Gerais, Encarregado Limpeza Áreas internas e externa, 
emitido pelo IBGE. 

16. Dentre os atestados apresentados, apenas os relativos aos postos de auxiliar de 

serviços gerais (item 3.1 do Termo de Referência) estavam em conformidade com as 

exigências descritas no instrumento convocatório. 

17. Verifica-se que é forçoso aceitar a alegação da recorrente relacionando os cargos 

de COPEIRA E TELEFONISTA com os cargos de PORTEIRO, JARDINEIRO E 

DESIGNER GRÁFICO, visto que não possuem características compatíveis com os serviços 

ora licitados, e com o que estabelece o item 9.11.1 do Edital. 
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18. Denota-se que, os atestados de capacidade técnica da recorrente não lograram 

êxito na comprovação exigida no item 9.11.1 do Edital, visto que o texto é claro e expresso ao 

afirmar que os atestados devem conter: “(...) o mesmo CBO ou função de todos os postos 

previstos para contratação”. 

19. Além disto, o item 9.11.1.1 Edital, afirma que os atestados devem comprovar 

“Aptidão para desempenho de atividade pertinente em características e quantidades 

COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO”. 

20. A recorrente afirma que, “não haveria necessidade de apresentação de atestados 

específicos, informando que a comprovação de mão de obra terceirizada já é o suficiente para 

a contratação”. 

21. Caso a alegação da licitante fosse pertinente, não haveria necessidade de 

apresentação de atestados de capacidade técnica, bastaria somente demonstrar através de 

consulta ao Cadastro Nacional Pessoa Jurídica que a empresa atua na prestação de serviços 

terceirizado, mas não é o que a legislação determina.  

22. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça afirma o seguinte: 

2. "O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, em 

sua  parte  final, referente a "exigências de qualificação técnica e 

econômica  indispensáveis  à garantia do cumprimento das 

obrigações" revela que o propósito aí objetivado é oferecer 

iguais oportunidades de contratação  com  o  Poder  Público,  

não  a  todo  e  qualquer interessado,  indiscriminadamente,  

mas,  sim,  apenas  a quem possa evidenciar que efetivamente 

dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe" 

(Adilson Dallari). 3. Mandado de segurança denegado em primeiro e 

segundo graus. 4. Recurso especial improvido. (REsp 172232/SP, 

Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/08/1998) 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS DE 

LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS - EDITAL - 

EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR - 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA - ARTIGO 30, § 1º, I, E § 5º DA LEI N. 

8.666/93 -  RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. Dessarte, 

inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os 

requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são 

compatíveis com o objeto da concorrência. 

In casu, a exigência, prevista no edital, de apresentação de 

atestados que comprovem a experiência anterior dos 

participantes na prestação dos serviços objeto de licitação não é 

abusiva ou ilegal, pois é uma forma de  demonstrar sua 

capacidade técnico-operacional segundo os critérios 

discricionariamente estabelecidos pela Administração para a 

execução a contento dos serviços. (REsp 361736/SP, Ministro 
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Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 05/09/2002) 

 

PROCESSUAL  CIVIL  E ADMINISTRATIVO. TUTELA 

JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA.  CERCEAMENTO  

DE  DEFESA.  CASO  CONCRETO. VERIFICAÇÃO INVIÁVEL  NA 

VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE 

COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. PROVA  

PERICIAL.  COMPROVAÇÃO.  HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO 

TÉCNICO. DISCORDÂNCIA.  SÚMULA  7  DO  STJ. CLÁUSULAS 

DO EDITAL. NULIDADE NÃO AVERIGUADA  NO  ARESTO  

RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 5.  A 

administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação 

técnica  das  empresas,  a  fim  de atender ao interesse público – 

a exemplo  de  experiência  anterior na execução de um objeto 

idêntico àquele  licitado,  desde  que exista alguma justificativa 

lógica, técnica  ou  científica  que  dê  respaldo  a  tanto,  o  que 

ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo 

interesse para os administrados. (AREsp 1144965/SP, Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017). 

23. Logo, os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório em relação aos 

atestados de capacidade técnica devem ser compatíveis com os critérios descritos no item 

9.11.1 do Edital, ou seja, constem o mesmo CBO ou função de todos os postos previstos para 

contratação.  

24. Desta forma, destacamos novamente a necessidade de apresentação dos atestados 

em conformidade com as exigências do Edital, em respeito ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório (Art. 3º Lei 8.666/1993 e Art. 2º Decreto 10.024/2019). 

25. Oportuno se frisar, decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a respeito 

do princípio da vinculação ao instrumento convocatório: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS COMPROVAÇÃO 

DA CAPACIDADE TÉCNICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. 1. O princípio da vinculação ao edital restringe 

o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a 

inabilitação da empresa que descumpriu as exigências 

estabelecidas no ato convocatório. (AC 5072305-

21.2019.4.04.7100/RS, Ministro Rogerio Favreto, Terceira Turma, 

julgado em 21/09/2021). 

26. Pelo exposto, fica claro que os atestados não se relacionam e nem comprovam 

pertinência com as exigências expressas no instrumento convocatório, visto que as atividades 

não possuem relação em características e compatibilidade com os postos licitados.  
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27. Frisa-se que, o objeto da presente licitação não é o fornecimento de mão de obra, 

mas a prestação de serviços, sendo que envolvem a execução por mão de obra fornecida, 

utilizando metodologia para cumprimento das metas (produtividade mínima) e o fornecimento 

e gerenciamento de insumos, os quais devem atender o disposto nos itens 15 e 16 do Termo 

de Referência. 

28. Ademais, o item 10.7 do Anexo VII-A da IN 05/2017 deixa clara a distinção 

entre os modelos de contratação, considerado a contratação por postos, uma vez que os 

serviços de terceirização deveriam ser compatíveis: 

“10.7. No caso de contratação de serviços por postos de trabalho (a 
línea “c” do subitem 10.6), será aceito o somatório de atestados que 
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO COMPATÍVEIS com o objeto licitado por período 
não inferior a 3 (três) anos.” 

 29. É importante registrar que, no presente certame participaram 23 (vinte três) 

licitantes, sendo que não ocorreram pedidos de esclarecimento e tampouco impugnações ao 

Edital. 

 30. O instrumento convocatório em nenhum momento foi impugnado ou 

questionado pelos participantes ou pelos órgãos de controle interno e externo, caracterizando 

assim que os critérios estabelecidos no item 9.11.1 do Edital para apresentação dos atestados 

técnicos estão em conformidade com as normas e princípios que regem as Licitações 

Públicas. 

31. Em consonância com o exposto, o Supremo Tribunal Federal – STF, afirma o 

seguinte: 

A impetrante, ora RECORRENTE, AO PARTICIPAR DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NÃO SE OPÔS ÀS NORMAS DO 
EDITAL. SE NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EM 
MOMENTO OPORTUNO, OPEROU-SE A PRECLUSÃO. PONTUO 
AINDA QUE DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA 
EDITALÍCIA, NESTE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA, 
SERIA PRIVILEGIAR UM CONCORRENTE EM DETRIMENTO DE 
OUTROS, O QUE FERIRIA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE 
OS LICITANTES. ISSO PORQUE TODOS OS CONCORRENTES 
APRESENTARAM, À ÉPOCA ADEQUADA, O ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, INCLUSIVE O ORA RECORRENTE, QUE 
SOMENTE QUESTIONOU A VALIDADE DESSA CLÁUSULA 
NESTE MANDAMUS, APÓS TER SIDO SANCIONADO PELA 
AUTORIDADE TIDA POR COATORA. [...]  

AFORA ISSO, EM MOMENTO ALGUM CONSTA QUE A EMPRESA 
IMPETRANTE IMPUGNOU AS NORMAS DO EDITAL POR 
CONSIDERÁ-LAS DISCRIMINATÓRIAS, IRRELEVANTES OU 
IMPERTINENTES. PARTICIPOU DO CERTAME SEM OPOR 
QUALQUER ÓBICE ÀS REGRAS, OFERECEU SEU PREÇO, E SÓ 
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AGORA, TARDIAMENTE, VEM DISCUTIR A NECESSIDADE DA 
REGRA QUE PASSARA INCÓLUME PELO SEU CRIVO E DAS 
DEMAIS CONCORRENTES. [...]  

ACRESCENTO, POR ME PARECER IMPORTANTE, QUE MESMO 
QUE SE CONSIDERASSE - E EU NÃO CONSIDERO - 
IRRELEVANTE A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA, ISSO NÃO 
JUSTIFICARIA, DE MODO ALGUM, PUDESSE A LICITANTE 
APRESENTAR DECLARAÇÃO E ATESTADO 
DESCOMPASSADOS COM A REALIDADE. (RMS 31972/DF, 
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013) 

32. Neste sentido, os argumentos da recorrente não prosperam, visto que em 

momento oportuno a empresa não questionou os parâmetros para apresentação dos atestados 

de capacidade técnica, realizando interpelação somente após a sua inabilitação. 

33. Nota-se que, aceitar as alegações acarretaria privilegiar a recorrente em 

detrimentos dos outros participantes, uma vez que mais licitantes foram inabilitados pelo 

mesmo motivo, o que feriria o princípio da isonomia entres os participantes, conforme bem 

mencionou o Ministro Dias Toffoli.    

34. Ressalta-se que no preâmbulo do instrumento convocatório destaca-se para todos 

os participantes o seguinte lembrete: “É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA A 

LEITURA INTEGRAL E MINUCIOSA DO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO 

DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE”. 

35. A recorrente possui responsabilidade em conferir todos os requisitos exigidos 

pelo instrumento convocatório, nos termos dos itens 4.4 e 4.5 do Edital. 

36. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal – STF argumenta que: 

“DE SE ASSENTAR QUE A EMPRESA LICITANTE É 
DIRETAMENTE RESPONSÁVEL POR QUALQUER DECLARAÇÃO 
SUA OU NOS ATESTADOS QUE ENTREGA AO ÓRGÃO 
PROMOTOR DA LICITAÇÃO. E JUSTAMENTE POR SER A 
BENEFICIÁRIA DIRETA E SABER, ELA MESMA, SE E COMO OS 
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS À ATESTANTE. A SUA 
RESPONSABILIDADE É INAFASTÁVEL, SE O ATESTADO 
EMITIDO POR TERCEIROS, QUE ELA, LICITANTE, FAZ USO NO 
PROCESSO LICITATÓRIO, É INVERÍDICO.” (RMS 31972/DF, 
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013) 

 

37. Diante dos aspectos fáticos a recorrente tinha pleno conhecimento dos 

parâmetros exigidos de habilitação técnica, mas resolveu participar do certame sem atender os 

critérios estabelecidos no item 9.11.1 do Edital. 

38. No ano de 2020 (dois mil e vinte), o Coren/SC realizou Processo Licitatório 

(Pregão Eletrônico nº 011/2020) para contratação de empresa especializada no fornecimento 
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de mão de obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de copeiragem, 

telefonistas, zeladoria e serviços de limpeza e conservação, ou seja, com o mesmo objeto do 

presente certame. 

39. A licitante Liderança Limpeza e Conservação Ltda participou daquele certame, 

apresentando os atestados de capacidade técnica específicos para os postos contratados, 

conforme a exigência do atual Processo Licitatório. 

40. Após a finalização daquele certame (Pregão Eletrônico nº 011/2020), a empresa 

Liderança entrou com recurso defendendo o que hoje a recorrente Suricate Serviços 

Terceirizados Ltda considera como irregular. 

41. Ocorre que, em consulta os SICAF contatamos que as empresas Liderança 

Limpeza e Conservação Ltda e Suricate Serviços Terceirizados Ltda possuem o mesmo sócio-

proprietário, e atuam no mesmo ramo de atividade, ou seja, são do mesmo grupo empresarial. 

42. Considerando que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda possui os 

atestados de capacidade técnica em conformidade com as exigências do presente certame, fica 

a pergunta: por que a licitante não veio participar do atual Pregão? 

43. A resposta esta no relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas de 

licitar fornecida pelo SICAF, onde consta que a empresa Liderança esta impedida de licitar 

com a União. 

44. Outro aspecto que comprova que as licitantes são do mesmo grupo empresarial, 

está atrelado as pessoas que assinam os recursos do certame anterior (Pregão Eletrônico nº 

011/2020), e do atual (Pregão Eletrônico nº 008/2021), são as mesmas pessoas, ou seja, 

Sabrina Faraco Batista, Priscila Thayse da Silva e Willian Lopes de Aguiar. 

45. Diante do exposto, podemos concluir três características fundamentais que 

configuram eventual tentativa de fraude à lei de licitações: completa identidade dos sócios-

proprietários; atuação no mesmo ramo de atividades e transferência do acervo técnico e/ou 

humano. 

46. Esclarecidos os motivos que levaram a recorrente a participar do certame sem 

atender aos requisitos técnicos, concentremo-nos exclusivamente nos fatos e fundamentos de 

recurso, os quais tangem a comprovação dos atestados de capacidade técnica. 

47. Os critérios de análise dos atestados de capacidade técnica de forma objetiva,  

foram rigorosamente cumpridas, nos termos do 9.11.1 do Edital, do art. 3º Lei 8.666/1993 e 

art. 2º Decreto 10.024/2019. 

48. Em vista disto, o Tribunal de Contas da União – TCU, orienta as entidades 

públicas que estabeleçam nos Editais convocatórios critérios objetivos para a comprovação 

dos atestados de capacidade técnica, conforme descrito abaixo: 
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“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 
prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II, da Lei 
8.666/1993).” (Acórdão 361/2017 – Plenário, Relator Ministro Vital do 
Rego) 

“EM CONTRATAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, A 
ADMINISTRAÇÃO DEVE DEFINIR NOS EDITAIS A FORMA DE 
COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DOS PROFISSIONAIS 
PRESTADORES DE SERVIÇO, VISANDO A GARANTIR A 
UTILIZAÇÃO DE PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO NA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO.” (Acórdão 331/2010 – Plenário, 
Relator Ministro Augusto Nardes). 

“A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e 
a capacidade econômico-financeira das licitantes, DESDE QUE 
COMPATÍVEIS COM O OBJETO A SER LICITADO, NÃO É 
APENAS UMA FACULDADE, MAS UM DEVER DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEVENDO SER ESSA EXIGÊNCIA A MÍNIMA 
CAPAZ DE ASSEGURAR QUE A EMPRESA CONTRATADA estará 
apta a fornecer os bens ou serviços pactuados.” (Acórdão 891/2018 – 
Plenário, Relator Ministro José Múcio Monteiro) 

49. Os Acórdãos destacados acima, demonstram o posicionamento do Tribunal de 

Contas da União em indicar que no instrumento convocatório seja criado parâmetros objetivos 

para análise da aptidão técnica dos participantes, o que foi realizado e consta no item 9.11.1 

do Edital.  

50. Conforme demonstrado, a inabilitação da recorrente, foi realizada com base em 

critérios preestabelecidos no Edital e em conformidade com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e da legalidade, nos termos do art. 3º Lei 8.666/1993 e art. 2º 

Decreto 10.024/2019. 

51. Ressalta-se que, o cumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório foi obedecido, assim como os demais princípios norteadores da Administração 

Pública. 

52. Oportuno frisar que as citações doutrinárias e legais apresentadas pela recorrente 

são descabidas. Os dispositivos mencionados não servem como fundamento às alegações 

levantadas, por não apresentarem lastro com a realidade no caso em debate. 

53. Cabe salientar que todas as decisões tomadas no certame por este Pregoeiro, 

foram realizadas de maneira objetiva e de acordo com o instrumento convocatório. Não há 

nenhuma deliberação tomada sem o devido amparo expressamente vinculado aos itens que 

compõe o Edital, bem como aos dispositivos legais pertinentes as Licitações Públicas. 
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54. Dessa forma, ante todo o exposto, este Pregoeiro do Coren/SC deixa de acatar o 

recurso interposto pela Licitante SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, para 

o fim de manter inalteradas as decisões que decretaram a classificação, a habilitação e a 

vitória da proposta ofertada pela Licitante ORBENK ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS 

LTDA no presente Processo Licitatório n.º 007.926208/2021, referente ao Pregão Eletrônico 

n.º 008/2021, deste Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

55. Diante do exposto, remeta-se o presente processo à Controladoria Geral do 

Coren/SC, para parecer, e então à Presidência do Coren/SC, para análise e decisão, com fulcro 

no artigo 9º, da Lei n.º 10.520/2002, no §4º, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993, no inciso 

III, do artigo 7º, do Decreto n.º 3.555/2000 e no inciso IV, do artigo 13, do Decreto n.º 

10.024/2019.  

 

 

Florianópolis/SC, 01 de outubro de 2021 

 

Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

 


