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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

Pregão Presencial nº 54/2.019 
Processo SA/DL nº 89/2.019 
Recorrente: Pizarro Hospital do Olho Ltda EPP 
Recorrida e Contra recorrente: Centro Oftalmológico de 
Referência Ltda. 
 

 
Trata-se de recurso interposto pela empresa 

Pizarro Hospital do Olho Ltda EPP e contra recurso apresentado por 
Centro Oftalmológico de Referência Ltda., que devem ser conhecidos, 
por terem sido protocolados no prazo legal, nos termos do inciso 
XVIII, do artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02. 

 
Em síntese, insurge a Recorrente contra a 

decisão da Pregoeira e equipe de apoio que habilitou empresa Centro 
Oftalmológico de Referência Ltda. e a julgou como vencedora do 
certame. 

 
Argumenta que a Pregoeira inabilitou a empresa 

Instituto Benetti Ltda., em razão de não apresentar o Atestado de 
Capacidade Técnica e a certidão de regularidade da Fazenda 
estadual e agiu de modo controverso ao habilitar a empresa 
Recorrida. 

 
Afirma que a Pregoeira inabilitou o Instituto 

Benetti Ltda. pela ausência dos mesmos requisitos que deveria 
inabilitar a empresa vencedora Centro Oftalmológico de Referência 
Ltda. 

 
Defende que a empresa Recorrida deve ser 

inabilitada, porque não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica 
e a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 
Por seu turno, a Recorrida combateu todas as 

alegações da Recorrente, argumentando que o atestado de 
capacidade técnica e a prova regularidade perante a Fazenda 
Estadual foram juntados nos documentos de habilitação e 
apresentados em conformidade com o edital. 



 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 

Telefone: (16) 32443113 

 
 

 
 
DECISÃO 
 
Antes mesmo de analisar o mérito do recurso, há 

necessidade de combater os fatos relatados pela Recorrente, uma vez 
que elegeu uma tese totalmente fictícia ao montar seu recurso, 
apoiando-se em informações inverídicas. 

 
Revendo os autos do processo, percebe-se, 

facilmente, que a Recorrida apresentou, juntado aos seus documentos 
de habilitação, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 
Prefeitura de Olímpia e a Certidão Negativa de Débitos Tributários do 
Estado de São Paulo. 

 
Ou seja, a empresa Centro Oftalmológico de 

Referência Ltda. NÃO omitiu qualquer documento de habilitação, 
como sugere a Recorrente, os apresentou nos termos das regras do 
Edital e por essa razão foi habilitada. 

 
Os critérios para a análise dos documentos de 

habilitação foram absolutamente os mesmos para todos os licitantes, 
em consonância com as regras do Ato Convocatório, não havendo 
paralelos entre a documentação das empresas: Instituto Benetti Ltda. 
e Centro Oftalmológico de Referência Ltda. 

 
Mesmo porque, o Instituto Benetti Ltda. não 

juntou em seu envelope de documentação o Atestado de Capacidade 
Técnica e a Certidão de Regularidade Estadual, frise-se, OMITIU 
documentos essenciais e por essa razão foi inabilitada, 
diferentemente da documentação da Recorrida, conforme relatado.  

 
Com a clara intenção de confundir o leitor, os 

agentes da Recorrente reproduziram o subitem 6.3.2, inclusive em 
negrito, como supostamente sendo do Edital, contudo, o referido 
subitem está disposto na seguinte forma:  

 
6.3.2 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

OPERACIONAL: 
 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
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o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) emitido 
em nome da empresa licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado; 

 
b) Prova de inscrição ou registro do responsável 

técnico no Conselho Regional de Medicina na especialidade do objeto 
da licitação. 

 

 
Com relação ao mérito do recurso, não há do que 

censurar a capacidade técnica demonstrada pela Recorrente, uma 
vez que, por definição, entende-se que o atestado de capacidade 
técnica consiste na comprovação de que a licitante executou o serviço 
posto em expectativa de contratação, emitido por pessoa jurídica, em 
papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o 
objeto da contratação, assim como os dados da empresa contratada. 

 
Nas palavras do ilustre doutrinador Marçal Justen 

Filho, conforme descrito em seu livro “Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos”, 9ª Edição, página 314: 

 
A Administração não tem liberdade para impor 

exigências quando a atividade a ser executada não apresentar 
complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento. 
Especialmente em virtude da regra constitucional (art.37, XXI), 
somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo 
de segurança da Administração Pública. 

 
 

Também, a questão da capacidade técnica está 
disciplinada na Súmula nº 30, do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, conforme segue: 

 
SÚMULA Nº 30 - Em procedimento licitatório, para 

aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de 
execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o 
estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em 
atividade específica, como realização de rodovias, edificação de 
presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens. 
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Deste modo, como o documento de qualificação 
técnica apresentado pela Recorrida abrange cirurgia de catarata, 
procedimento cirúrgico oftalmológico de grau de complexidade maior 
do que a de pterígio, a capacidade técnica operacional foi 
perfeitamente demonstrada, considerando, outrossim, a doutrina e a 
jurisprudência da Corte de Contas Paulista. 

 
Ademais, o referido atestado foi objeto de 

diligência junto ao sítio eletrônico da Prefeitura de Olímpia, que 
comprovou a existência de contrato administrativo firmado com este 
município, acostado nos autos do processo, que aponta a realização 
de 114 procedimentos oftalmológicos, entre eles a cirurgia de catara e 
de pterígio.   

  
Quanto à regularidade perante a Fazenda 

estadual está perfeitamente demonstrada, pois o documento foi 
apresentado pela Recorrida, não havendo qualquer restrição ou 
ressalva a fazer.   

 
Destarte, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de 

Monte Alto considera que as razões apresentadas não se mostraram 
suficientes para abalar os fundamentos da decisão combatida, para 
negar-lhe provimento e manter a classificação e a habilitação da 
empresa Centro Oftalmológico de Referência Ltda..  

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito 

para reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
89/2.019, devem subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, 
com todas as informações necessárias, para que decida de maneira 
definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do 
artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93.  

 
Monte Alto, 28 de agosto de 2.019. 
 
 
 

 
CLAUDIANA DOS SANTOS VEIGA 

PREGOEIRA 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 54/2.019 
Processo SA/DL nº 89/2.019 
Recorrente: Pizarro Hospital do Olho Ltda EPP 
Recorrida e Contra recorrente: Centro Oftalmológico de 
Referência Ltda. 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de 
Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento 
nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo 
SA/DL nº 89/2.019, referente ao Pregão nº. 54/2.019, que objetiva a 
contratação de empresa especializada em cirurgia de catarata e 
pterígio, o recurso interposto pela empresa Pizarro Hospital do Olho 
Ltda EPP foi conhecido, por ter sido apresentado nas formalidades 
legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão da Pregoeira 
encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de vista 
legal, decide negar provimentos ao presente recurso, julgando-o 
improcedente, para efeito de manter a decisão da Pregoeira proferida 
na sessão pública do pregão. 
 
Monte Alto, 28 de agosto de 2.019. 
 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


