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Do J UíZo DE ÀDMISSIBIUDADE

Foram êxâminados os pressupostos de admissibttidade do rêcurso e das
contrarrazôes, especialmente a legitimidade e o interesse paía recorrer, a tempestividâde, a
reeularidãde íormâl e mateíal.
Vêrificou se que as perições cumpriãm com os requisitos
Àssim os recursos foram conhecidos, adotãndo-se
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REcuRso

Trata se de RECURSO intêrposto petâ empresa A. RABtNOVtCt SOLUCOE5
, EPP, doravante denominadâ Recoírenre, contra a decrsào da Comissão
de Licitação nâ licitação ía modêladâdê Pregão tiêtrônico ne O11/2O22, cujo objêto é a
"Contratâçáo de empÍesa para prêstação de serviços de platàforma educacionat de inteligência
àrtiíicial com o obletivo de diagrlosticar lacunas de aprendta8em nâs dis. ptinas est!dadas por
ÊDUCÁCIONAIS tlRELl

aluíros

da

educação básica

a

pârtir da dnálise de dâdos cognitivos,

psicométricos,

comportamentais e pedãgógicos", arjâ vencedora do certame foi a ticirànte BRAStL APRENDER
EIRELI.

A empresa Recorrênte aponra quê os Atestadôs dê Capacrdâdê Técnica da
Empresâ Recorridà apresentãdos no certâme não deveriam ser aceitos pea Comissão de
Permanente de Licitação, tendo em vista q!e o Atesrado de Capacidade Técnica Íornectdo peta
"Sêcretaria da Educâção e Culturá do túuni.ipio de Serra prêta,,não consta a quê Contrato
Adminisúativo esta vrncu ado, .ontrartando os principios básicos dâ Ler dê Licitàções, bem
como, aduz qlJe tanto o Arestado de Capacidade Té.nica fomecdo oeta "secrerana da
Educação e Cultura do Municipio de Serra Pretâ", quanto aquête fornecido peta "Escota Casinha
Fêliz" não contempiam os serviçôs principais do objeto da t,citação, quat sêja, serviços dê
plàtaforrna educacronal de inteligência artificial, requerendo assim ã Íeformâ dã decisão que
decretou Habilitadã ê Empíesa Recorrida.
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A Recorrida apreseniou Contrarrâzões, aduzindo em sÍntese que o
lnstrumento convocatório não prevê âs espe.ificãÇõês que dêvem contêr no atestâdo de
capacidadê técnicã, não necessitando nesse €aso àpresentar atestado que especfiq!e o objêto
da contratação, além disso, alêga que os atestados dê capacidade técnica juntados contemplam
capacitaçóes suficientes â cumpÍiÍ
disposto no objeto do cel1ame, pugnando pelê

o

irnprocedência do recurso.
Em lóBicã dêcorrêncaa dôs fatos, enà Comissão, buscando Íespêldo na sua
dêcsão, converteu inicialmente o lulgamênto em diligência pârã que â Recorrtda junrasse no
p.aro de 24 (vinte e quatro) horas ãs Cópias dos Coftrêtos Administrativos que deram azo ã
elaborãção dos Atestâdos de Gpacidâde Té€nica luntados, bern como, suãs íespectivas Notas
Fiscais, possibilitando êssa Comissão proÍerrr unr jLrlgamento adêq!ado ao cêso coôcí€to.
Posto r5to, a Recorrida âtendeu de Íoíma parcial tal diligência, tendo em
vista que juntou que quanto ao atestado fornecido pela "Secretaria da Educação e Cutturâ do
Muni€ípio de Serra Preta", juntou cópiê do termo aditivo de proÍogâção conkatLrat e €ópias de
notãs Íscais, contLrdo quanto ao atêstado de capa€rdade técnrca íornecida pelê ',Escoia Câsinha
Feli2" nâdà íoijuntado pelã Recorr da.
Eisem síntese â cronologiâ fárica e proc€ssual.
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A interposição tempÊstva de íecurso ensejà o seu conhecimento, portanto,
oâssaremos a análisê do mermô

Um dos princípios que norteiam a ticitação é o da vincutâção ào instrumento
convocãtório. Nesse sentido, ã vinculação ao instrumento convocatório deve asseguraÍ aos
lcitantes ôs seus dirêitos e, cabe relembrâr a seguinte redâção do art. 41 da Lêi .ro 8.666/1993j
"â Administração não pode descumprir as normas e.ondições do edrtat, ao quài se âchá
estÍitêmente vih.ulàdâ"
Neste sêntido ensinou Hely Lopes Meirelles:
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vintuloçõo oo ednol sighiJi@ q@ o Adnihisttoçõo e os lkjtdhÍes
06 termas .!a pedido au do pernitido M
jnstrutuento conwcotória do ticitaçõo, quet quohto
ao pracedimenta,
quet quonto à do.umentoção, às ptopostos, ao )ulqomento e @
conttoto. Em outÍos potovtos, estobelecjdos os rc1ns do cettome,

Jicdn senprc odstftas

tornún

se obtigdtórios porc oquelo hcitoç(p duronte todo

o

procedjtuento e poto todos os seú, portEipoôtes, inctBive poro o
ótgõo ou entidade licitodotd. (in Ljcitoçõo e contrcto odúinistrdtivo,
Ue ed 2N7, p.39).

A í€speito da previsão da àpticação da vinculação ao editãt, o quat norteia
todo o procedimento licÍtãtório, êntende o STI:
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DIRE|TO ADMTNTSIRAÍIVO LtCiAÇÃO EDIÍAL COMA INSIRUM.NIO
VINCIJIATORIO DA5 PARÍE5, ALÍERACÀO COM DESCUMPRIMENÍO DA
LEt SEGüRANÇA CONCEDIDA E entendimento cóientio no doútriho,

cóno nd iuraprúdencid, que ô redld',
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dr.ú/,út a otlvldod. od/|,ke,?üvo, tois ôría: o do
nonlfu* . ú isnnio. A Adninttnoçõa, sequndo os

dilones da lei, pode, no t\o do wocedinento, oltetor os condjções
inseridos ha intttuhehto convocotótio, desde qúe, se houver telte\os

hos ptoposÍos jà Íotmulddos, tehove o pubticoçõo (da editot) com iquot

pto2o doquzle hicidln.nte estdbetecido, desseNindo, poto tol j'in,
neras ovlsôs ihrernos lhíomodôtes do modiÍicoção.5e a editol
dispensau ds enpresos rc@n ctiddas tu opresentõçõo .lo "bolanço de

à adninÉtruçõa voterse de úercs
nrcgulotidodes desse doÍumento poío inobtlitor o üopohehte
lneenoôte aúe, ohtes, preercho os requisitos do lel. EoJoce do tei
brcsi?no, o eloborccao e osenoturo do bolonco e ottibuiçõa de
.anlodor hobilttdda, dispensodo o ossnoturo dõ dietot do empteso
respectivo. Segu@nço c@cedido. Decisõo uôonme (SÍJ MS: 5597 DF
1998/0002A44 6, Relotot: Miôistró DEMOCRIÍA REINÀLDO, Ooto de
obeiurc". deÍeso erc

^

tDlqonento. 13/Os/1998, 51 PRtMttRA sEçÀo. Doto de Publicoçõo:
Dt 01-06-1998 p.25 LEXSÍJvol.110 p 60)[qn].

No caso concreto, â discussão existente no recuÍso é §e os atestados de
câpacldâde técnica apresentãdos pelà RecoÍrida são compativeis com o obleto do lnstrumento
Convocatório, em especialoAnexol lTerrnode R€ferência).

À luz dã constituição Federal êm seu êrt 37 in.rso xxl, o processo de
cont'âtàçào deve contempldr os requisúos min'mos indispensávei5 pàrâ aferir a capâcidêde
técnica do licitân!ee 8arântiÍ a execução do coníato
Outrossim o edital, por s!a vez, em seu preâmbulo, rêfere que é reÂ do pela
Lei, em seu ên 30,11, e §f refer€:

lei8.666/93, e este

"Art. jO. A d@umenúçA) rclohvo o qúolifEoçõo té.nro linito.se ôo:
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comüowçõo de opndão porc desenpehho de otividode pemnentc
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lititoÇõo, e indkoção dos instoloções e do aporclhotuehta e do pessoal
técnico ddequodos e disponives poro d .eohoção do obÉto do
licitoçõo, bzn como do quolilicoçõo de cotlo ln dos nenbrcs do
eqüryP
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privodô, devidohehtê registrodas nos ehtjdodes

p@Jissiohois

conp?Íentes, linltodos os exiqêncioso:." (o qrlo é nosso)

Clâro, portanto, que quando se lê "obleto compatÍvel", obviamente há de se
ler COMPATÍVEL em toda a extensão que trata o rnoso ll do ãrt 30 da Lei que rege o editâ|, o!
sejã, compãtívelem câíacteristicàs com o objeto da licitação.

Nessa esteira de entendimento, é clàro que a veriÍcação quanto à
quaiificação técnica do licitante não pode se imitar à simples exigência e recêbimento de
atestados, sem que se hâja efetivamênte cornprovêda tal qualificação. Por essas rêzóês, tanto a
no.ma dê regência, como o edital do certãme, reportãm se à necessidade dê compatibllidadê
dos atestados fornecidos com o objeto da licrtaçâo, sendo, pois, neces5àna a descrição
detalhada dos serviços prestados, a fim de permitií a aferição dessa cômpatibilidade.

os atestàdos de capacidãde técnica têm a finalidãde de comprovãr pãra a
Administrâção Pública, por intermédio de um documento subscrito porterceiro alheio à disputa
licitatória, de que o licitante já €xecutou o objeto licitado em outÍa oportunidadê e a ref€rida
execuçãô íoi ã contento, o que gerará .onfiança e seguíança à Admini§trâção lcitadora de o
aludido licitante possu,r expertise técnica
Portanto, a apresêntâção d€ âtestados vasa demonstrâr que os icitantes já
o(ecutârâm, ântenofmentê, objetos 6mpàtive!ç eín cârãderíshcãs com aquêê deÍlnido e
almejado na licitação. A finelidede da oorma e clarà: resguardâr o interesse da Adminisiração
a perfeita execução do objeto da li.itâção', proc!rando'se, com a exiSência de demonstração
de câpâcidâde, preservara competição enúe aqu€les que reÚnam condições de êxêcutarobieto
,m,1.í ào lcrtàdo, rem ,do d.em o entend,mento oo TLU ACóRDÀo \e 4J1.,/018 TCJ Plenário, 1. Processo Tc-033.959/2071'o in verbis)
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O CrcJitcti opresentou em seut etclõrccimentos o Acatda Coletivo
de rrobolho (peço 19, p.28 38), que dispõe sobre o corcessãa orynos
do vdle rcJeiçõo oos seú enptegodos, o que iushrco o eriqéhca
edúotieiõ de requisito técnico especiJico. 52- sono se o isso o Íoto de

que o disêncio de úno quoliÍicoçõo té.ni.d especiÍi.o é adnitido
caúo medidd oeoutelotorio adatodo pelo odnihistdção vÉondo

o cumpnmento do obrigoúo ossunido, desde quê
tec\iconente iustiÍicoda, nõo constituiotlo, par si só, restiçõa
indevdo. 53. alé,r- dÉso, o exigéncio en qúettõo mostra-se
ptopotcionol e íozoovel, porque odequocla (o prévo exryíiênco Joz
presunn o quoliíicoçõo técnico), hecesotio (coaJerc noiot sequronço
quohto à ddmi.Bnoçõo do contrdto) e ptopatctohol (nivelo ot
canpetidores). 57. Resto clõrc o entendinenta que o omplioçõa do
Ésegurur

unieersa

de

potticipontes

nõo polle ser

implenentado

in.lisctihinodonehte, de nodo o comptometê. o segu.dkçd dos
co.nobs, o que pode qeÍÜ preuíros da Podet Público. lssim, os
pn.cipiôs do iguolddde enne os concorrentes e dd ohplo
campetitividode não sõo obsolútas, devehdo s.t ponderddos cÓn
outo! ptincipios ptópíbs do conpo dos licitoções, entre eles a do
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No caso â exiSência da demonstrâção da câpâcidâde técnica por meio dos
atestados têm o escopo de resguãrdaÍ a Adminiskação Públca de que o lcitanie possul
expenise e aptidão técnica, caso sejâ o vencedor do certàme € venha a sêÍ contrâtâdo. Neste

pÍismâ, os documentos àpresentâdos dêverão ser âpreciados
precôii2ândo

a

e

interpretados semprê

finalidade do documênto para à consecução do interesse público.

Não obstânte, a recorrenre apÍesentou dois atestádos de capâcidêde
técíica, o primeiro íornecido pela "Secretãriâ da €ducação ê Culturâ do Municip o de Serrã
Pretà", no qual compreende LocaÇão de Sistema web de cêíão tducacional para Rede de
Ensino, àlestado essê que com bàse nas notãs fiscais juntadas âpós â dili8ência solicitada por
essa Comissão, engloba em síntese os segurntes serviçosr pré-matrícula, mâtrÍculâ, dispositivo
móvel, acadêmico, peda8óga.o, d€ .omunicação, mêrenda escotar, censo educãcional,

bibliotecà, almoxãrifado escolar, maÍículâ oÍí linê, sala de ãula virtual,
ãssinstura dig tal nosdocumentos

seÍão de pessoãs,

A outíô tantô, junto! também ãtestado de capacidade técnca fornecida
pela "ts.ola Càsinha Feliz", todãvia em que pese ter srdo solicitâdo poí essã Comissão por meío
de diligên€ia e juntadâ do ContÍàto que dêu âzo a elâboração do atestado de capêcidade
técnica e suas rêspectivas Notas Fiscâis, entrêtãntô nada íoiluntâdo pela Recorrida, o que por si
só impossibilita âverigua. a veracrdade e rêâ1idâde dos serviços rêalmênte executãdos.
Posto isto, tomaremos por base parã análisê do rêíerido rêcuíso o atestado
Íornecido p€la "Secretaria dà Ed!cação e Culturà do Muni.íprô de Serrá Prêtâ"
Nesse viés, o objeto previsto no nstrumento Convocatório é bem especifico,
englobando serviços de plataforma educacional de inteligência artificiaL com o objetvo de
diagnosticar lacunãs de ãprendnagem n.s disciplinãs estudadas poÍ alunos dà educação básrca
a partir da ânálise de dados cognitivos, psicométricos, comportâmêntais e peda8ógicos, sendo
que o Termode ReÍerência {Anexo l)prevêdiversàs espe.iíicaçôes do Eeíviço.
Desta feita, a5 notas fis€â15 objeto do refeíido atestado coínprovê, mars uma
vez, que ã Re€oíridã somente desempenhou serviços de Gestão €duca€ional, e não os serv ços

de diagnóstico de lãcunas de aprendizagem pessoais a partir dâ análise de dados cosnitivos,
psicométricos, cómportamentais e pedagógicas, estamando a probàbilidade de correção e, por
meio dâ intehgêncià artiÍicial, gerar meios de aprend,zaSem pedagógicas, conforme seryiços
previstos noTermo de Refeíência (Anexo l)no seus itensde ne 5 e 13.
N€ssa roada, a finàlidade do atestado é aierir se o licitãnte dispõe da
cãpacidàde no fornecimento dê maleriãl pertinentê e compalivel em caractêristicâs com o
objeto da licitação, o que não restou demonstÍadó pela êmpresâ vencedora, pols o atestado
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apresentado, não é da mesmã familia e casse do mãteíial objeto do presente Edtâ1, não
retratando a coÍr patibilid ade .om oobjeto licitâdo.

A despeito da proporcionalidâde dãs exigências dê capacidade

técnica
encârtadas no ato .onvocâtório e no termo de reÍeíência, a licitaítê Recoíridâ iuntou na sua
documentação de hâbiiitação um atestado que contemplam objeto claÍamentê diverso dâquele
i€ltado pelo Município.
Outross m, êmbora s!blrnhando â circunstáncia dê 5imilitude de modo a
afastar a exigênciâ de serviço igua, aleriâ parà a regÍa do inciso lll do caput do mesmo artiSo
30:
'Mos, tonbén poro evitot o mesmo vçionento, oleqislodot, no inc ll
do coput do nesmo ort 30, exiqiu que o optiüo, à visto de .ôntroÍos
ontdiorcs, se cohprcve pela deseúpehho d? otitidade pêftinente e
compdtivel em co.octetisticds, quontidodes e proras rõh o objeto do
licitoçõa. cono o copút donhd o poóqraÍo, se este hõo Jot
e,ceDaononte, e como a § io hõa ercepciono, 6ot complenehto a
inc 1l do capuÍ do otL jA, conÍõ.ne evdencio o p.opao rcdoçõo de
ombos, nos quais opotece o mesna er\essãa 'conprcvaçAo de

opti.lõo qrc

os conelocioio, resulÍo doi quc

o

erqêncio de

'lanptovoçõo de opndõo porc desempenho de otiridode pertinente e
cônpotivel en coructerkticos, quontidades e p@zos tÔn o obieta do

lictoçãa' se dplicd

o todo e

qüolquet dtestodô óú .ettidão de

desenDenho. seio bdseodo ho iquoldode or equivotêhcid sejo boseddo
no sinilitüie au onolagio dos obÍos ou seNiÇos." lo gtiÍa é nossa)

E

segue o Professor:

"Esso cahclusõo \etul é ineqóvel Üa, umo tal e'ioêneio de
canpíotoçõo rcJerido especíi'onente o @roctet|sticos' t'uontidodes
e pto26 some^te poderó sd dtendido pot otestodos ou cettidões ate
sejon tonbén espectficanente detolhodos o suJiciente poto
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E§TAI'O DO MÀRÁNHÃO
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li.tt$o a pt c.e ndo dÊttu, 64tÍta
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lo qriío é nosso)

continua Sêrglo Reserde de Barros:
"Esse sêhtido de concretudê, êfeÍividdde, oordntio, nõo se contrcpõe
às poloetos do Can*lheno do Trihunol de Contos dô Enodo de Sõa
Poulo, aNÍONtA ROQUE ClÍAOtNl:

'A odministrodor hô de encontror, porc cada cdso conc.eto' uno
moneno obietivo de oÍet't o copo.itude tecÓico'operoctonot dos
intercssodos, de Íormo o go.ontu o possibiltdóde de portk)poçõo
doquetes que lenhon reol capociddde potehciol poro deseheolvet
abros e s?triçôt com o segutõnçd que o ihterc$e publica tequet.

.

No mesmo sentido câmirhâ a doutrina dê MARçAL iIJSTEN F|LHo, que fala
em quâlificação técnica íêal, para desiSnarâ quãliíicãção que deve sêÍ ifvestiaads:
'Atude'se, hesso tihho, à guottÍicaçõo técnjco reol sighúco qw o
técnho o set lrwdgd" é úo o8rÚs qElo irórlíí' nos
o 4.nw
Nátu' É o úutoÍidode de cohdições
p.oticos e reois de erecuçõo do cohltoto. Em vez de done opends
teótico do exerclcio do otividdde, os e,igêhcios se volton pa@ o
eíetivo cóndiçõo prótico .te desernpenhot sdtklotaridn'nte o abjetÓ

qoltfrafu

bnún

us.to,

liciÍoda'

@tttPtotú

a qwq' Caah 6'ldÊEb rtÉtút'l

Nõo e

sinplesnente nosttõt, nos denonst@t. À deúo$ttoção se prcdÚz
pot dodos especílicos e concíetÔs' Íor\ecidÓs pot quen seio copa'z e
insuspeito poto produri los No cosa pot quen conttotau e estd
sdúsÍeito com a ,etuiço ot) obrc qte te.ebêÜ
Pot tldo issa odniú cettdõ* ou otestdd* gené'icos e inprcci'Ôs'
dodos à qenerotidode, cohtendo detolhdmento iôsultciente ihclusive
quoito à etuto condição en que os ehite queú as subsc"ve, é burldt
o prc*upono de ddnÉsibilidode Íixodo peld Lei'" lo qrtÍÓ é

'osso)

ASsiM, tâMbéM NÃO SE PRESUME PERTINÊNCIA T COMPATLBILIDADE' Há'

como bem dir o doutíinãdor Sérgio Resende de Bârro5, que se "comprova/', eníim"'prcvat'
gerando evidêncla irrecusável" DE ouE HÁ A PERTINÊNCIA E COMPATIB LIDADE NO ASPECTO
MtNcIoNADO NA LEI QUE REGE O EDÍTAL, qual seja: c.raderisticâ'
Adecisão de inabilitação, seria porlãnto, inevitável e mantêr esta licitante

no pÍo€êsso licitàtório acârreteÍá óbúâ violação ao princípio da estÍlta vinculação
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Processq n:

ISTADO DO MAXANHÀO
PREFEITI R4 \IU\ICIPAI, DE AI,TO \I,fGRf, Í'O PINDÀRÉ
inst.umênto convocatóno, quê, como lêcionam os mêstres, é um dos pontos baslãres do

O não atendimento de item êxigido no edital determinâ a inabiitãção, nos
exatos termos da dêclsão abaixô, de iavra dô STI:

-16@9210 ADMINtSÍRÀÍ|VO LlCtfACÁO CONCORRÊNCIA
AtQl)|,|ÍOs tlABtLlfAçÃO Mo d&ndo @s rcquUtot
êrbtu tto Édttd @rít o lna ft@ em prccesso lknotório de
concotêncio. sequronço denesodo. (sÍt - MS s829 - ES - 1, S. Ret
EDlf AL

Min- Gorcio
luríssintesê)

viei.o

E isto é o que claramentê

DiU 29-03-1999

informa; própíiá

-p

58)' (o snJo é

nosso) (th

Lêi 8.666/93, em seu ari.41,

"Àn 41 - À AdnhÉttõçõô nõo podc barunqt os nomas . condç'€s
ch edítol. a qúe se ocho e\tíitantente vnLúlodo.'lo qítfÕ é nasa)

Também denominado dê princÍpio do proredrmento formal, nominado
à Lcitação por HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra "Direlto

dentre os peninentes

adminisÍatlvo BrasileÍo",

RT,

16! ed., 1991, à p.242, temos que:
"Prccedihehta Íormol o pnncipio do pbcedinento íordot é a que
impõe o vinculoçõa do licitoçõo às prcsctjções legos qre o tegeh eh
todos as seus oros e íoses. essos prcs..ições decoffên nõo só do let,
mds tonbéú do regulohento, do codetho de obigoções e oté do

pôp4a pdtot oü to.vte. aú?.a6olcôc^ta o.4otdos srpP'iarc\
tenoa

eô v6to

o Ltttoçào o qúe 5e tet'erc

ftrdtuto,od 4el'

lá 1VAN SARBOSA RlGoLlN, em sua obra "Manuãl Prático
p.36,
referindo se ao mesmo princiPio, dn:
Saraiva, 1991, à

d;s Licitãçôes",

"PR|NCíPP oA LEGALTDADE Este é o ptinciPio lolvodô há decodos en
,roso e veÉo pelos nais destocddas puhlieistos nõo opends pátios,
mds, ontes mesna deles, dos noções nois ovonçodos, coho pedru
d^1ulor do otuoçõo do AdhinÉtroçõo púbtico- prineno Íundonento
de leqnndode das otos do Adninisttoçõa 6se prineipb hôo Íiqurc
entrc oq@les constont* do otíie do Estotuta, na, tqurd aa

constituiçõo (ort.37), e, iade|ehdehteme^te disso, ondo que nem delo
Íigürosse. tetio sempre, êm temo de ticloçõô, Ô pnncipio bositot o
no.teor o conduto do ente ptiblico, o lhe en.ututot poseo o posso
todo o ptxedimento. Nõo ten o nenot ptôpósto, tõo inpanonte é o
principio .k legolidode, seqoet cagitot reoli2ü únd lieitoçõo seh de
dispot de vostd e detdlhodo legisldção disciplinadoru da pracedinenta'
o pti^cipio egniico exotoh.nte isto: somente seú legitino, coreto,

úli(lo, oceitdvel, rcgulor, quolgúe. oto oclmininrcnlo' ncluso io
proceúmento licjtdtótp, se Ôbedecer ele, com jnEno tigoL a totei@

ú'io.l cm oóaivud. d,lgIúndÍ lü1& & úáJ'ar.m I Ji*'pl'*êúúdnr N ihúd
d? ãúli* & d.d6 .@júrc. É,cmáncú. c.r4.ír.6tuir . !.dâsfui.6
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Processo

EST{)O DO MÂRANIIÁO
PRF,FEITURA MUNICIPAI,I'C ÂLTO ALEGRE I'O PINDÂRÉ
dôdo Eló lei. Diz se que d l.tdção é oh üúediheôtô viôculodo, e o
sisnilrcodo do ojmoçõo é ptecisonente o de qte o vontode do tei
vincuto o vMrode da hcnodor, oü sejo: henhudo libetdode tem esse
úhina de oqn dscticiono.iomente segunda sud escolho ou seu gosto
po.ttcúloL nos opeods @de otuot nd estito conÍotniddde do

cono^dodolei."

Ante o eposio, coõclui-se quê o obieto do atestado é dlveGente do
prêteôdido pêlo lúunicipio, uma vez r€stâr demonstrado que ã empresa não executou serviços
compatíveis com Editále leímo de Referência, em desãcordo corn o editâ|, que exigiu que a
licitâote demonstrasse experiência nã píestação de seÍviços de inteliaênciâ ârtificiâ1, com
divêrsàs especifi cações técnicas.

Assim, â Recorrida não demonstrou

ier capacidade para a execução do

objeto pretêndido.

lmportânt€ rêssaltar que a Comissão Pêrmanentê de Lrcitaçóes não está
contesrando ê idoneidade do Âtestado de Cãpacidade Técnicê, pelo contrário, o docurnento
denota autenticidãde e foi côrroboràdo pela ãpresentãção das notas fiscaisjuntadas quando da
diligência.
Dessâ foímâ, êsta CPL reformà a decisão habilitou a empresa BRASIL
32.754.57910(nt14l, dadâ à aprêsentâção de atestado de capacidad€
técnicã incornpatível com ãs êxigênciâs do Edital, por não contemplar os serviços objetos da
contratação.
APRENOER EIRELI ICNPJ

nr-m

cl.usÃo

Diante de todo o exposto, em observãnciã aos Principios basilares das
Liciteções, NFORMA, que em r€fêíência aos Íatos apresentados e da análise realizàda nas
razôese tudo mâis que consta dos autos, opinã à âutoridâde supêíioÍ competente pela se8uinte
decisão:

Preliminaímente, CO'IHECER

do re.urso formulado pea

empresã A.

MBlNOrlCl SOLUCIES EDUCAOONAIS €1REU - EPP (Cr{Pl 3r332",8rl0m1-3:}), e no mérito, DÁR
PnCl/lMtMTO em sue totalidade, refo.mando a dêcisão que dêclarou hâbiitada a empresa
BRASIL APRÊNDER EIRELI (CNPI 32.754.579/m01 74), dâda à apresentação de âtestado de
cãpacidade técni€à incompâtível com ãs exigências do Édital, poÍ não contemplar os serviços
objetos da contratação, não atendêndo às condições de habilitação exigidas no Edital do Píe8ão
Êletrônico nc 011/2022.
Diante do efeito dêvo utivo, encaminhãm'se os autos, com as lnÍormações
pedinentes à autoridade superior, parã que sôfía ô duplo grau de julgêmento, sa ientando que
esta é desvinculada deste informativo
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5ão os a5 considerações que submetemos ê Vossê
Alto AleSre do Pindaíé/MA' 08 de Abrilde 2022
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