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Curitiba, 05 de setembro de 2019 

AO 
CRESS-PR 
Nesta Capital 

Parecer 09/2019 

Prezados Senhores e senhoras,  

      Esta assessoria jurídica foi instada, via e-mail datado 
de 03/09/2019, a elaborar parecer para a comissão de licitação acerca do Recurso 
interposto e suas contrarrazões em face do edital de licitação 02/2019. 

1) Do recurso  

      A licitante Up Ideias propôs recurso em face do 
resultado da licitação, quanto à  pontuação técnica atribuída à mesma, no item B do 
anexo VII, por entender que a mesma teria apresentado o número de publicação 
exigidas para que obtivesse a pontuação máxima.  

     Sem razão no entanto. 

     Para que obtivesse a pontuação máxima a empresa 
em questão deveria apresentar seis ou mais edições de quatro publicações diferentes, 
onde deveria ter seis edições de cada uma das publicações, e não somando as quatro 
edições ter mais de seis publicações. Veja-se que os itens anteriores de pontuação 
seguem esta lógica: 

Apresentação de até 5 (cinco) edições – de, pelo menos, 2 (duas) publicações diferentes  

Apresentação de 6 (seis) ou mais edições – de, pelo menos, 3 (três) publicações 
diferentes  

Apresentação de 6 (seis) ou mais edições – de, pelo menos, 4 (quatro) publicações 
diferentes.  

     No caso esta não comprovou a publicação de seis ou 
mais edições de pelo menos quatro publicações diferentes, eis que a publicação que 
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comprovou maior número de edições foi cinco edições de uma publicação (cliente 
CODESP), pois comprovou apenas quatro publicações e nenhuma delas com mais de 
seis edições cada uma. 

     Desta forma, somos de parecer que deva ser mantida 
a pontuação atribuída neste particular. 

     Quanto à pontuação atribuída à empresa 3 Criativos, 
assiste razão à recorrente. 

     Os atestados de capacidade técnica apresentados, na 
forma do esclarecimento 02 do edital, os atestados deveriam ser apresentados de forma 
autenticada. 

     Ocorre que, analisando a documentação, a empresa 3 
Criativos apresentou quatro atestados, sendo dois originais (um deles emitido pelo 
CRESS-PR órgão licitante que fornece os atestados com a assinatura de sua presidente 
de forma digitalizada, daí ser considerado original) e dois com cópias sem autenticação. 
Desta forma somos de parecer que da totalidade dos atestados apresentados, dois 
devem ser desconsiderados, e assim deve ser revista a pontuação daquela empresa, 
para que seja reduzido o valor dos pontos de 30 para 20 pontos. 

     Quanto à pontuação da empresa 3 Criativos no item B 
da proposta técnica, conforme anexo da ata de abertura dos envelopes a empresa em 
questão não pontuou e assim nada há a ser revisto quanto a este particular, eis que não 
foram consideradas as publicações da mesma, justamente por ausência de 
comprovação.  

     Quanto ao responsável técnico da empresa 3 Criativos, 
assiste razão à recorrente. 

     O edital de licitação, neste particular, permitia a 
indicação de vários responsáveis técnicos para fins de pontuação. 

     Ocorre que a empresa 3 Criativos indicou apenas um 
responsável técnico, o Sr. Gabriel  Cortiglia, o qual apesar de comprovar ser o sócio da 
empresa e estar em atividade há mais de cinco anos, o que lhe permitiria pontuar a 
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questão da experiência profissional, apresentou diploma emitido por Universidade 
estrangeira não validado por instituição nacional.  

     O item c do anexo VII do edital assim previa: 

C) FORMAÇÃO PROFISSIONAL, COMPROVADA 
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA E 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO INDICADO, COMPROVADA ATRAVÉS DE 
ATESTADOS OU DECLARAÇÕES OU CERTIDÕES OU 
CÓPIA DE CARTEIRA DE TRABALHO OU ALVARÁ OU 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

      No caso em desate, era necessária a apresentação de 
diploma, através de cópia autenticada, bem assim o contrato social para a comprovação 
do exercício da atividade para a pontuação, tendo em vista o disposto no artigo 32 Da 
Lei 8666/93 que assim reza: 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 
poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial.   

      O edital é muito claro no item 13.6 : 

13.6 Os casos e situações omissos serão resolvidos de 
comum acordo respeitado às disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. 

     Desta forma, quando o licitante participa da licitação 
se submete ao edital e à lei 8666/1993, e no caso, deixando de apresentar as cópias dos 
documentos autenticadas, os referidos documentos devem ser desconsiderados.   

     Assim, neste particular, somos de parecer que deva ser 
conhecido e provido o recurso para a retirada da pontuação obtida no item C da 
proposta da empresa 3 Criativos, eis que a mesma não apresentou os documentos em 
cópia autenticada. 
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     É o nosso parecer que submetemos à apreciação de V. 
Sa.  

Era o que tínhamos a esclarecer. 

Atenciosamente, 

 

Andréa Ricetti Bueno Fusculim 

OAB/PR n.º 20.676 

 

 

 

 

 

 

 

 


