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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC 

 

Ref. : Edital de Concorrência Pública nº 02/2021. 

 

 TRIPLAN PROJETOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o 

CNPJ: 26.182.933/0001-30, com endereço na Avenida Juscelino Kubitschek, 410, bloco 

B, sala 01, Centro, Joinville/SC – CEP 89201-100, neste ato representada pelo seu sócio 

administrador Wesley Ricardo da Maia, inscrito sob o CPF: 078.115.969-54, 

tempestivamente e com fulcro no Art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666, 21 de Junho de 1993, 

interpõe recurso a fim de inabilitar a empresa EDMILSON JOSÉ RODRIGUES referente 

ao Edital de Concorrência Publica nº 02/2021, do tipo Menor Preço, requerendo e 

expondo o que segue:  

 

DA TEMPESTIVIDADE:  

 

 Dispõe o art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/1993 que cabe recurso no prazo de cinco 

dias úteis acerca da inabilitação do licitante.  

 A ata da abertura dos documentos de habilitação foi publicada no dia 17/03/2021, 

findando o prazo em 24/03/2021, pelo que tempestivo o presente recurso.   

 

DOS FATOS: 

 

 Na abertura dos envelopes de habilitação os membros da Comissão de licitação do 

município de Campos Novos, consideraram habilitada e vencedora dos lotes 1 e 2 a 

empresa Edmilson José Rodrigues por apresentar todos os documentos de habilitação 

válidos. 

Analisando os documentos disponibilizados pela Comissão de licitação, pode-se 

observar que a empresa citada acima apresentou para fins de qualificação técnica uma 

certidão de acervo técnico SEM registro de atestado compatível, ou seja, a certidão 
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apresentada pelo licitante cujo número 252021126251 não confere com o atestado 

anexado, cujo número 252020123527, como observado abaixo: 

 

 

  

 

 

 

RAZÕES RECURSAIS: 

 

Com efeito, o atestado de capacidade técnica-profissional é figura jurídica presente no  

§ 1º do art. 30 da lei nº 8.666/93 que dispõe:  

1 - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

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 ou 

prazos máximos: 
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§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso 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 

nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(...) 

§ 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. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 

de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

(...) 

 

Referente a Certidão de Acervo Técnico, observa-se que a mesma deve vir 

acompanhada de atestado para fins de participação em processos licitatórios, assim 

como descreve o Conselho Regional de Agronomia e Engenharia de Santa Catarina 

(CREA-SC): 

 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO: 

- A Certidão de Acervo Técnico que certifica ARTs registradas em 

Acervo, cuja finalidade é registrar o Atestado (ou documento similar) 

da obra ou serviço concluído, objeto de um único contrato, expedido 

sempre pelo Contratante da obra ou serviço, utilizado para 

participação em concorrências públicas, conforme Lei 8.666/93. 

 

Na própria Certidão de acervo técnico apresentada pela licitante em questão, podemos 

observar que a mesma não tem validade para participação em processos licitatórios, 

observando a imagem a seguir: 
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DA SOLICITAÇÃO:  

  

 Diante de todo o exposto requer a V. Senhoria, o conhecimento da presente peça 

recursal, para que este órgão licitante:  

 

1. Inabilite a empresa Edmilson José Rodrigues por não apresentar certidão de acervo 

técnico acompanhada do atestado de capacidade técnica válido, item fundamental 

para comprovação da qualificação técnica exigida em lei nos processos licitatórios.  

 

Nestes termos, pedimos deferimento.  

 

 

 

Joinville, 18 de março de 2021. 

 

 

 

 
___________________________________________ 

Wesley Ricardo da Maia 
Sócio – Administrador 

TRIPLAN PROJETOS LTDA - ME 
CNPJ nº 26.182.933/0001-30 
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