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CONVITE DE PREÇOS N.º 05/2020 
 

PROCESSO Nº 20521/2019 
 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE ZOOTECNIA ESPECIALIZADA EM ANIMAIS SILVESTRES, 
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de 2020, às 11h30, reuniram-se na Sala de Licitações os membros abaixo 

relacionados da Comissão Permanente de Licitações para deliberar sobre o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa 
JULIANA G MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 31.937.722/0001-
09, estabelecida à Rua José Martins, 67 -  Região Leste – Sorocaba – SP, encaminhado ao Departamento de Procedimentos Licitatórios – 
DPL no dia 12/07/2020, referente à sua inabilitação no Convite de Preços em epígrafe, conforme Ata de Sessão Pública de 07/07/2020. 

Antes de entrarmos no mérito, apreciaremos os requisitos de admissibilidade do referido Recurso Administrativo, ou seja, 
verificaremos se o mesmo foi interposto dentro do prazo estabelecido no inciso I, alínea a e parágrafo 6º da Lei Federal 8.666/93, que 
dispõe: 
 

“Capítulo V 
 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no 
parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) “ 

 
Tendo sido divulgada em 09/07/2020 a Ata da Sessão que inabilitou a licitante, referido recurso encontra-se apto a ser 

analisado. O recurso recebido foi levado à ciência dos demais licitantes participantes e respeitados os prazos legais, não foram 
apresentadas contrarrazões. 

Em suma, a recorrente alega que sua inabilitação foi indevida, pautada na não apresentação de atestados de capacidade 
técnica em nome da empresa, pois apresentou atestados em nome próprio, como profissional responsável pela empresa. 

Como subsidio ao julgamento, abaixo, transcrevemos artigos e jurisprudência a respeito do tema: 
 

 “... O atestado de capacidade técnica deve constar em nome da empresa ou do profissional? Os atestados 
de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado podem ser solicitados 
exclusivamente em nome da empresa? Ou o correto seria em nome do engenheiro técnico responsável? No 
nosso caso, não possuímos atestado em nome da empresa e sim no nome de nosso engenheiro. Conforme 
a Constituição Federal (Art. 37, XXI) no edital de licitação somente são permitidas as exigências de 
qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Nesse sentido, 
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 em Lei, que inibam a participação na 
licitação.  (...) Mas, o edital pode exigir do interessado um atestado de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Entretanto, será 
sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados referentes a bens, obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente. É legal a exigência de atestado 
de capacidade técnica da empresa conforme os seguintes ENUNCIADOS do TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO: ENUNCIADO A exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-operacional, deve 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as 
parcelas de maior relevância e valor significativo. Como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem 
ultrapassar 50% do previsto no orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas 
no processo de licitação. Acórdão 244/2015 – Plenário ENUNCIADO Não se admite a transferência do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art109§6
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acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em 
licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se 
confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993) , uma vez que a 
primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto 
a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa. Acórdão – 2208/2016 Plenário ENUNCIADO 
Em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à 
comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida 
fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva, a exemplo da 
comprovação da realização de serviços de dragagem mediante sucção e recalque, em detrimento de outros 
sistemas.  Acórdão 1742/2016 ENUNCIADO É lícito a Administração exigir quantitativos para comprovação 
da capacidade técnico-profissional superiores àqueles exigidos para demonstração da capacidade técnico-
operacional, uma vez que, embora a experiência da empresa, sua capacidade gerencial e seus 
equipamentos sejam fatores relevantes, profissionais qualificados são determinantes para o desempenho da 
contratada.  Acórdão 534/2016 – Plenário (Colaborou Professor Dr. Roberto Baungartner – advogado, 
Mestre e Doutor especializado em Licitações Públicas e consultor jurídico da RHS LICITAÇÕES). ...” 
https://licitacao.com.br/index.php/o-atestado-de-capacidade-tecnica-deve-constar-em-nome-da-empresa-ou-
do-profissional/ 
 

E ainda: 
“... 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI DIVISÃO DE LICITAÇÕES BR 367, nº 5000 Alto da Jacuba Diamantina -Minas Gerais –39100-
000(38) 3532 1260 Resposta à impugnação apresentada pela empresa RMX Engenharia e Construções 
Ltda - EPP: Concorrência 010/2011Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de obras 
de adequações do prédio de sistemas de informação da UFVJM - Campus JK -Diamantina (MG) A questão 
que está sendo enfocada gira em torno da licitude da exigência editalícia da comprovação da 
capacidade técnica específica da empresa, que é feita por meio de atestados de sua experiência 
anterior, medida pelo histórico de suas atuações em outros contratos, e pela existência de 
aparelhamento e pessoal adequados para a execução do objeto da licitação, e da comprovação da 
capacitação técnico-profissional, que é decorrente de a licitante possuir em seu quadro permanente pessoal 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes à do objeto 
licitado. Bom, primeiro temos que considerar que a licitação visa selecionar os mais bem preparados para 
atenderem as diversas necessidades da sociedade, manifestados pelos diversos órgãos que compõe a 
estrutura da Administração Pública. Logo, há que existir requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos 
interessados de modo a que não haja, ou pelo menos, que seja minimizado, os riscos de uma má 
contratação, o que o poderia acarretar em sérios danos às pessoas e ao patrimônio público, conforme o 
caso. O art. 30 da Lei 8.666/93, ao elencar as exigências habilitatórias afetas à capacitação técnica 
dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade técnica-operacional do 
licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade técnica-profissional (relativa ao profissional 
integrante dos quadros permanentes da empresa e indicado como responsável técnico pela obra ou 
serviço). De fato, assim preceitua o Diploma Legal Licitatório: " Art. 30. A documentação relativa à 
qualificação técnica limitar-se-á a:I –(...) II –comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos". O §1º do mesmo artigo dispõe que a comprovação de aptidão referida no inc. II do caput 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA. Existe, ainda, a 
capacidade técnico-profissional, prevista no inc. I do §1º do art. 30, que é a "comprovação do licitante 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas(entendemos quantidades de atestados)e prazos máximos". Portanto, nos termos da 

https://licitacao.com.br/index.php/o-atestado-de-capacidade-tecnica-deve-constar-em-nome-da-empresa-ou-do-profissional/
https://licitacao.com.br/index.php/o-atestado-de-capacidade-tecnica-deve-constar-em-nome-da-empresa-ou-do-profissional/
http://www.ufvjm.edu.br/licitacoes/home/doc_view/2856-.html#page=13
http://www.ufvjm.edu.br/licitacoes/home/doc_view/2856-.html#page=13
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lei, subsiste a viabilidade de se exigir tanto a capacidade técnica-operacional, quanto a capacidade técnico-
profissional da licitante. A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao asseverar a possibilidade de exigir-se 
a capacidade técnico-operacional da empresa. Até porque, não fosse esta a exegese teríamos exigências 
muito mais severas para as empresas em relação à compra de bens pela Administração Pública, do que 
aquelas atinentes à licitações para obras e serviços de engenharia, o que seria, ao menos em regra, 
incoerente. (...) Pode-se utilizar a expressão “capacitação técnica operacional” para indicar essa modalidade 
de experiência-qualificação, relacionada com a ideia de empresa. Não se trata de haver executado 
individualmente uma certa atividade, produzida pela atuação de um único sujeito. Indica-se a execução de 
um objeto que pressupôs a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade (maior ou 
menor) de pessoas físicas (e, mesmo, jurídicas). (...) enfim, lei proibindo providências necessárias a 
salvaguardar o interesse público seria inconstitucional. Se exigências de capacitação técnico-operacional 
são indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o dispositivo que as proibisse seria incompatível 
com o princípio da supremacia do interesse público. Diante disso, deve-se adotar para o art. 30, 
interpretação conforme a Constituição. A ausência de explícita referência, no art. 30, a requisitos de 
capacitação técnico-operacional não significa vedação à sua previsão. (...) A Lei proíbe requisitos de 
quantidades mínimas ou prazos máximos, o que tem que ser interpretado em termos. É claro que a vedação 
examinada não exclui o dimensionamento numérico da experiência anterior, para fins de fixação da 
equivalência ao objeto licitado. Ou seja, admite-se exigência de experiência anterior na execução de obras 
ou serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a similitude tanto envolve questões 
“qualitativas” quanto “quantitativas”. Pode-se avaliar a experiência anterior quer tendo em vista a natureza 
(qualitativa) da atividade como também em função das quantidades mínimas ou dos prazos máximos na 
execução de prestações similares. A Lei consagrou preconceito insustentável, pois a boa execução de 
quantidades mínimas e (ou) com prazos máximos pode ser a única forma de evidenciação da qualificação 
técnico-profissional. Seria reprovável a exigência de experiência anterior com quantidades mínimas ou 
prazos máximos se isso fosse desnecessário para comprovação da qualificação técnica do sujeito, em 
função das peculiaridades do objeto licitado. Nesse aspecto, conforme salientado por Marçal Justen Filho, a 
comprovação estará sempre relacionada à experiência anterior, nos limites consagrados no art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal. Caberá, assim, ao aplicador da lei fazê-lo, observando que as exigências não 
poderão ser de tal ordem que superem ou sejam desnecessárias ao objeto pretendido, sob pena de, aí sim, 
comprometer o princípio da isonomia. Na verdade, a exemplo do disposto no § 1º, inciso I, e § 2º do art. 30, 
o atestado pode ser solicitado fazendo referência às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação. Esta é a redação dos itens atacados, não representando, pois, afronta à Lei. Assim, o 
que se busca efetivamente através da licitação é uma disputa justa entre os interessados concorrentes, com 
o objetivo final de se obter a oferta mais proveitosa e lucrativa. Ora, ocorre que para se chegar a tanto por 
óbvio a Administração Pública deve se cercar de todas as garantias possíveis, pois é o dinheiro da 
comunidade que será gasto. Portanto, não basta selecionar o melhor preço, urge se saber, também, se a 
empresa-candidata se acha mesmo em condições econômicas, estruturais e técnicas para desenvolver os 
trabalhos que serão contratados. Destarte, e até porque as disposições legais não devem ser isoladamente 
analisadas, sob pena de se incorrer em interpretação final equivocada e sendo a referida demonstração de 
capacidade técnico-operacional é mesmo de suma importância, pois pouca valia terá a concorrente possuir 
em seu quadro de pessoal permanente um profissional nos moldes discriminados no art. 30, § 1º, inc. I, se 
ela mesma, empresa, não tiver capacidade operacional para desenvolver os trabalhos que a Administração 
Pública busca executar”. “Restando respeitados os limites legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e 
da razoabilidade, e em defesa do indisponível interesse público, a argumentação expendida autoriza a ilação 
de que independentemente da comprovação da capacitação técnico-profissional não há como considerar 
esdrúxula ou discriminatória também a exigência da capacitação técnico-operacional específica da empresa, 
que tem por finalidade verificar sea mesma tem aptidão para a execução da obra ou serviço, pois o interesse 
público não pode ser colocado em risco, sob pena do comprometimento da regular atividade da 
Administração. É oportuno ainda alertar para o fato de que, na prática licitatória, temos conhecimento de 
casos em que, sendo solicitado, por alguns órgãos públicos, apenas a comprovação de capacitação técnico-
profissional da licitante, ocorreram inúmeros prejuízos à conclusão de obras daí decorrentes. Isso se deu 
porquanto algumas empresas, de má-fé, “compravam” o acervo técnico dos profissionais, contratando-os 
com data retroativa à da abertura da licitação e, por certo, não lograram êxito em concluir satisfatoriamente a 
obra, uma vez que não possuíam a qualificação técnica necessária. É exatamente para salvaguardar o 
interesse público de ocorrências dessa natureza, que a lei admite que se verifique a qualificação tanto da 
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empresa, quanto de seu responsável técnico, para efeitos habilitatórios. Sequer poder-se-ia afirmar, neste 
caso, que as exigências editalícias seriam restritivas à competição, nos termos do art. 3º, §1º, inc. I da Lei 
8.666/93.Com efeito, proclama o mencionado artigo:“§1º do art. 3º. É vedado aos agentes públicos: I-admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou 
frustem o seu caráter competitivo e estabelecem preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede, ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato”(grifo nosso). Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de 
prever requisitos que sejam pertinentes se relevante são atendimento do objeto perseguido, à luz do 
interesse público, porque não é essa a ratio legis. O que o dispositivo visa coibir é a exigência infundada, 
dirigida exclusivamente a privilegiar alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa. No entanto, 
não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários no caso concreto, face ao 
objeto a ser contratado”. (...) Após todo o acima exposto, indeferimos a impugnação apresentada mantendo-
se inalteradas todas as cláusulas do edital referente à Concorrência 010/2011. Em: 20/10/2011Gildásio 
Antônio Fernandes Presidente da Comissão de Licitação Lucas Ethiene da Silva Moreira Membro Walmey 
Leandro Barreto Membro GARCIA, Gisele Clozer Pinheiro, NEME, Cláudio, http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4758 acessado em 20/10/2011 
GARCIA, Gisele Clozer Pinheiro. Licitação: vedação de quantitativos quanto à capacidade técnico-
profissional da licitante na fase de habilitação. Determinações do CREA em relação ao acervo técnico. 
Considerações pertinentes.Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 967, 24 fev. 2006. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/7991>. Acesso em: 17 out. 2011. SILVA, Wálteno Marques da;  SILVA, 
Gustavo Henrique Trindade da. TCU unifica entendimento do seu colegiado. sobre a legalidade da exigência 
editalícia da comprovação da capacitação técnico-operacional e técnico-profissional em licitação.Jus 
Navigandi, Teresina, ano 5, n. 44, 1 ago. 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/430>. Acesso 
em: 17 out. 2011. ...” http://www.ufvjm.edu.br/licitacoes/home/doc_view/2856-.html 
 
TC-169/017/12 (TCE-SP) OBJETO: Execução de obras, serviços e fornecimento de materiais para 
edificação de 80 unidades habitacionais, tipologia TI33B-01, com dois dormitórios cada, no empreendimento 
denominado “Cristais Paulista C”. (...)No que diz respeito às exigências de capacidade técnica, acompanho 
o pronunciamento do MPC, pois a capacidade técnico-profissional “há de ser mensurada com relação 
à experiência do profissional, por intermédio da Certidão de Acervo Técnico (CAT), a qual apontará 
os lançamentos registrados em seu nome”, ao passo que “a qualificação operacional (...) reflete a 
trajetória da sociedade empresária que toma parte na licitação, e será demonstrada por atestados 
emitidos por pessoas jurídicas, quer de direito público ou privado”, em consonância com as Súmulas 
nº 238 e 249 desta Corte de Contas (PRIMEIRA CÂMARA, Conselheira CRISTIANA DE CASTRO 
MORAES, TCE-SP) (GRIFO NOSSO) 
 

E o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem entendimento pacificado, objeto da Súmula nº 24: 
 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação 
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de 
prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado. 

 
DO JULGAMENTO DA COMISSÃO: 

 
Como pode ser notado na jurisprudência apresentada, bem como entendimentos anteriores desta própria Administração, os 

mesmos coadunam com o posicionamento adotado.  
Nos termos da lei, subsiste a viabilidade de se exigir tanto a capacidade técnica-operacional, quanto a capacidade técnico-

profissional da licitante. A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao asseverar a possibilidade de exigir-se a capacidade técnico-
operacional da empresa, pois o serviço será contratado de pessoa jurídica, responsável pela execução dos serviços. 

Não se pode admitir a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de comprovação de 
qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde 
com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993) , uma vez que a primeira considera aspectos típicos da 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4758
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4758
http://www.ufvjm.edu.br/licitacoes/home/doc_view/2856-.html


 

__________________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone/Fax: (16) 3362.1162 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa, que tem 
o caráter personalíssimo. 

Tais fatos e informações levam a Comissão à conclusão de que o recurso apresentado pela licitante JULIANA G 
MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL não deve prosperar. 

Portanto, com base em todo o exposto, e à luz do Edital e da legislação de regência, primando pela celeridade processual e 
pelos princípios basilares da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, da busca da proposta mais vantajosa, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, a 
Comissão Permanente de Licitações julga o recurso apresentado pela empresa JULIANA G MATZEMBACHER NUTRIÇÃO ANIMAL 
IMPROCEDENTE por todos os fatos e argumentos contidos nas razões de julgamento acima ventiladas,  e sugere ao Senhor Prefeito 
Municipal a ratificação desta decisão. 

Nada mais havendo a considerar, lavra-se a presente Ata que segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações. 
 
 
 

Roberto Carlos Rossato 
Presidente 

 

Fernando Jesus Alves de Campos 
Membro 

 

Hicaro Alonso 
Membro

 


