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DECISÃO RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020.
 

Quanto ao tempo a ser considerado em relação dos Atestados de Qualidade Técnica  

Quanto aos atestados, não obstante os mesmo sejam válidos sempre que não constatada irregularidades
de concepção, para efeitos do processo licitatório, sua aceitação fica sujeita aos requisitos definidos em
edital.

A cláusula 9.11.1.2 determina que somente serão aceitos, para fins de contagem de tempo, “os atestados
expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior”.  

O presente conteúdo visa resguardar a Administração Pública quanto ao período mínimo de experiência
de atuação, estabelecendo critérios mínimos para a efe�va contagem de tempo executado.

Não considerar tempo de contrato em execução com período menor de 1 ano, segue a lógica da não
conclusão da prestação de serviço contratado para que o atestado de “qualidade técnica” possa integrar
a contagem de tempo.

cliente / data da assinatura do contrato / data início prestação do serviço conforme atestado / data
emissão do atestado / data vigência do contrato / dias do atestado

Condomínio Edi�cio Aline / 13/01/2020 / Não consta / 18/05/2020 / 12 meses / 126 
Emater Cataguases / 19/06/2020 / 01/07/2020 / 10/03/2021 / 12 meses / 252 
Emater Diaman�na / 19/06/2020 / Não consta / 08/01/2021 / 12 meses / 203 
Emater Guanhães / 19/06/2020 / 01/07/2020 / 04/03/2021 / 12 meses / 246 
Emater Ipa�nga / 19/06/2020 / Não consta / 08/01/2020* / 12 meses / - 
Emater Muriaé / 19/06/2020 / Não consta / 08/01/2021 / 12 meses / 203 
Emater Patos de Minas / Sem apresentação de contrato / 02/12/2020 / 08/01/2021 / Sem apresentação
de contrato / 37 
Emater São Francisco / 19/06/2020 / Não consta / 01/07/2020 / 12 meses / 12 
Emater Teófilo Otoni / 19/06/2020 / Não consta / 08/01/2021 / 12 meses / 203 
Emater Viçosa / 19/06/2020 / 18/06/2020 / 13/03/2021 / 12 meses / 267 
IPEM / 14/12/2020 / 04/01/2021 / 04/03/2021 / 12 meses / 59

 

Sendo assim, considerando as informações acima referente aos atestados apresentados pela licitante, é
possível concluir que a pessoa jurídica G Pereira Terceirização e Serviços de Conservação não cumpriu o
requisito referente aos atestados de qualificação técnica.

Tendo em vista essa a constatação, cumpre à Administração Pública inabilitar a respec�va candidata
licitante e dar sequência ao feito chamando a próxima classificada.



Sendo assim, em relação ao recurso apresentado pela Pessoa Jurídica Staff Apoio Administra�vo
Terceirizado, a decisão é pelo acolhimento com Provimento, para inabilitar a pessoa jurídica G Pereira
Terceirização e Serviços de Conservação, em razão da não comprovação de qualificação técnica nos
termos exigidos pelo Edital (item 9.11.1.2).

Considerando que a legislação determina que a multa sobre o FGTS deverá representar o percentual  de
4% (quatro por cento).

Considerando o item 8.14, descrito abaixo:

"8.14 Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço."

Considerando a decisão do pregoeiro "Quanto ao tempo a ser considerado em relação dos Atestados de
Qualidade Técnica" presente acima, a decisão é pelo acolhimento com Provimento parcial, para inabilitar
a pessoa jurídica G Pereira Terceirização e Serviços de Conservação, em razão do não comprovação de
qualificação técnica nos termos exigidos pelo Edital (item 9.11.1.2);

 
Em tempo, ressalta-se que o presente recurso foi publicado na plataforma Comprasnet no dia 04/05/2021, dentro
do prazo para a decisão.
 
Lucas Henrique de Assis
Pregoeiro
 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 05/05/2021, às
15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0327233 e
o código CRC 37C595A8.
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