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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/20201 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2021 
 
 ADA HOME CARE EIRELI, com sede na R. Salvador Correa, nº 
603, sala 81, CEP 18030-130, Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ sob nº 22.384.125/0001-03, neste ato 
representada por sua sócia-administradora, Gabriele Reche Moraes, inscrita no CPF sob nº 
433.093.198-22, nos termos do art. 109, inc. I, alínea ‘a’, da Lei 8.666/93, c/c item 18 do edital, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor 
 

R E C U R S O   A D M I N I ST R A T I V O 
 
contra decisão que declarou vencedora a empresa SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE EIRELI 
ME, já qualificada, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
 
I. OS FATOS 
 
1. A recorrente participou da licitação acima mencionada, tendo sua oferta 
superada pela recorrida, razão pela qual se passou à fase de análise da documentação de habilitação. 
 
2. Ocorre que, em rápido passar de olhos na documentação da SÃO JOSÉ, 
foi detectada aparente irregularidade no que se refere à qualificação técnica da empresa, o que deveria 
ocasionar a imediata inabilitação de tal empresa. Apesar disso, entendeu o d. pregoeiro por não aplicar 
a lei com o rigor que seria esperado e conforme estabelecido em edital, não deixando outra alternativa 
senão a de interpor o presente recurso, a fim de apontar as irregularidades verificadas no caso em tela. 
 
3. É o que se demonstrará nas razões a seguir veiculadas. 

 
II. O DIREITO 
 
II.A.  INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DO LICITADO NOS ATESTADOS DA PREFEITURA DE 

JUNDIAÍ E PELA COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO VALE 
  
4. A ilegalidade mais gritante reside no atestado de capacidade técnica 
apresentado pela SÃO JOSÉ. É que o documento apresentado não comprova, como teria de fazer, que 
a empresa possui experiência na prestação dos serviços licitados.  
 
5. Como se nota da leitura do edital, os serviços objeto de disputa são os 
de residência terapêutica relacionada à saúde mental, pelo que a qualificação técnica deveria – por 



decorrência lógica – atestar a qualificação da empresa para este tipo de serviço, evidenciando a prévia 
realização de serviços correlatos a fim de garantir sua capacitação para atender às demandas previstas 
no edital. 

 
6. Ao invés disto, a recorrida apresentou atestados de capacidade 
indicando a prestação de outros serviços, em nada relacionados às características inerentes ao sensível 
atendimento terapêutico domiciliar específico para o campo da saúde mental, demanda esta bastante 
específica e que exige prévio conhecimento sobre a forma de melhor atender Às necessidades dos 
munícipes. Neste escopo, comprovou a realização de serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, assistência social, nutricionista e até mesmo venda de produtos, o que obviamente não 
se amolda ao descritivo técnico trazido pelo edital. 

 
7. De outro lado, apresentou atestado comprovando a prestação de 
assistência domiciliar, porém em quantidade baixíssima, que evidentemente não pode ser aceito para 
fins de comprovação da habilitação da empresa diante do volume apontado pelo edital. 
 
8. Logo, não existem dúvidas de sua incompatibilidade com as exigências 
do art. 30, inc. II, da Lei 8.666/93: 
 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

 
9. Conforme se nota facilmente, a lei exige que o atestado de capacidade 
técnica seja semelhante em características, quantidade e prazos. E o documento apresentado pela SÃO 

JOSÉ, sem sombra de dúvidas, não atende a todos estes requisitos. 
 

10. É que o atestado não visa a confirmação de que a empresa consegue 
prestar serviço de residência  terapêutica com foco na saúde mental, pelo que inexiste comprovação 
de domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução do objeto a ser 

contratado1. 
 

11. O edital, com não poderia deixar de ser, previu a necessidade da 
compatibilidade entre o serviço descrito no atestado diante do objeto licitado2. O fez em atenção à 
inevitável conclusão lógica decorrente da leitura da lei, pacificada pela jurisprudência dominante: 

 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES 
SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO. 
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de reconhecer a 
ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em 
procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades 
congêneres ou similares ao objeto da licitação. 
(...) 
4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o 
condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto 

 
1  Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª Ed., p. 490. 
2  15.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ou similar, com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada 

através de no mínimo 01 (uma) certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante 
realizado prestação de serviços compatível com o objeto desse certame em características e qualidade.  



licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 
n. 8.666/93. 
5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são 
absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre 
eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço/produto licitado. 
6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia experiência em 
atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como 
meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a prévia experiência em 
atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, 
autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito 
(facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os competidores uma vez que 
parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores 
propostas com base no background dos licitantes). 
7. Precedentes desta Corte Superior. 
8. Recurso especial provido3. 
 

REPRESENTAÇÃO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE FORTE-REDINHA EM 
NATAL. SOBREPREÇO NAS FUNDAÇÕES DA OBRA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE 
LEGAL DE ADITAMENTO. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO RESTRITIVA. 
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS. 
UNIDADES DE MEDIDA NÃO-USUAIS OU GENÉRICAS PARA OS SERVIÇOS. 
AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO ORÇAMENTO BÁSICO. MULTA EM 
RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. SOBREPREÇO REMANESCENTE DE 
BAIXO VALOR RELATIVO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIVA DA 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS.  
1. Assiste à Administração o direito de cercar-se de garantias acerca da qualificação técnica 
das empresas licitantes em licitações para execução de obras envolvendo metodologia de 
alta complexidade, a exemplo de pontes estaiadas, podendo estabelecer, na ausência de limite 
legal máximo, e em razão da existência comprovada de riscos, a quantidade de experiência 
anterior a ser requerida, ressalvados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade4.  

 
12. Data venia, Sr. Pregoeiro, não faz sentido nenhum exigir o documento 
no edital para simplesmente ignorar a sua mais completa inadequação quando se realiza a avaliação 
da habilitação. Aceitar um documento somente pelo fato dele ser intitulado “atestado”, sem avaliar 
se aquilo que se atesta guarda relação com o objeto licitado é tornar inútil a própria função da 
qualificação técnica, pois empresas que produzem caldo de cana poderiam apresentar um atestado 
para fins de participar da construção de uma usina nuclear. 

 
13. O exagero do exemplo acima citado, pelo qual desde já se pede escusas, 
serve para escancarar a relevância da avaliação das características arroladas no atestado para fins de 
aprovação. Ora, não se pede um atestado pura e simplesmente – pede-se, isto sim, a comprovação de 
que a empresa já enfrentou demanda semelhante à licitada e que a atendeu satisfatoriamente, 
assegurando à Administração que a licitante conseguiria adimplir de modo aceitável às demandas 
decorrentes do contrato a ser firmado. É o que diz a jurisprudência sobre o tema: 
 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
DO LICITANTE. EXIGÊNCIA LEGAL. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE 
PROFISSIONAL COMPETENTE. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 
I - A habilitação do particular, antes denominada capacidade jurídica, é a aptidão efetiva do 
interessado, seja ele pessoa física ou jurídica, para exercer direitos e contrair obrigações, com 
responsabilidade absoluta ou relativa por seus atos, ligando-se visceralmente à pessoa partícipe 
do certame da licitação, e não às qualidades de seus funcionários. 
II - O art. 30, inc. I, da Lei n.º 8.666/1993, ao regular a habilitação dos interessados, dispõe que 
a qualificação técnica se limita à apresentação de registro ou inscrição na entidade profissional 
competente. Contempla-se, assim, a comprovação da aptidão da pessoa do licitante em cumprir 
com todas as obrigações atinentes à execução do objeto da licitação. 

 
3  STJ, 2ª t., REsp 1.257.886/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/11/2011. 
4  Tribunal de Contas da União, Plenário, Acórdão 521/2011, Rel. Min. Augusto Nardes, j. 02/03/2011. 



III - A qualificação técnica do particular licitante é pressuposto indispensável ao adimplemento 
de sua habilitação no certame público, uma vez que a administração somente poderá confiar-lhe 
a execução do objeto da licitação, se o interessado possuir e comprovar, nos termos da lei (art. 
30, inc. I, da Lei nº 8.666/1993), a sua habilitação jurídica plena. Precedentes do STJ. 
IV - Dado ao lapso de tempo transcorrido desde o ajuizamento do mandamus, vê-se que os 
serviços, objeto da licitação questionada, já foram realizados, tornando o recurso prejudicado 
pela perda do seu objeto5. 

 
14. Deste modo, evidentemente inadequados os atestados apresentados pela 
recorrida para serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência social, 
nutricionista e até mesmo venda de seringas (!!), tornando mister a sua desconsideração para fins de 
comprovação de qualificação técnica para o objeto licitado. 
 
II.B. A QUANTIDADE FORNECIDA NO ATESTADO DO HOSPITAL DA FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO 
 
15. Tendo-se estabelecido a invalidade dos atestados que indicam produtos 
e serviços diversos do objeto licitado (quais sejam, os emitidos pela Prefeitura de Jundiaí e pela 
Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Vale), resta demonstrar a insuficiência do terceiro atestado 
apresentado, emitido pelo Hospital da Força Aérea de São Paulo. Ainda que seja mencionada a 
prestação de serviço de atenção domiciliar, a quantidade ali indicada não é suficiente para evidenciar 
que a recorrida conseguirá responder satisfatoriamente à demanda decorrente do contrato a ser 
firmado. 
 
16. Sobre o tema, importante mencionar a quantidade de profissionais 
necessários ao atendimento da municipalidade: são 6 (seis) cuidadores sociais, com carga horária de 
12x36 horas. A organização da escala de trabalho de tantos funcionários é algo consideravelmente 
mais complexo do que o preenchimento de somente um posto de trabalho, conforme apontado no 
atestado que ora se debate. 

 
17. Com base na escala exigida, cada posto de trabalho demandaria a 
contratação de ao menos 4 (quatro) profissionais para satisfatório atendimento, o que significa que 
um mínimo de 24 (vinte e quatro) profissionais para o pleno atendimento ao objeto licitado. O 
atestado, entretanto, indica laconicamente que a recorrida foi “credenciada” para a quantidade de 1 
(um), sem maiores especificações. 

 
18. Pior: o atestado em questão sequer menciona a carga horária atendida, 
limitando-se a mencionar “credenciamento” da empresa para prestar os serviços de atenção 
domiciliar, sem especificar o volume de trabalho atendido, limitando-se a indicar a quantidade de 1 
(um) “credenciamento”. Ou seja: a empresa foi credenciada, mas não se sabe exatamente qual foi o 
volume de trabalho atendido por ela! Talvez tenha sido credenciada (o que não significa que tenha 
efetivamente prestado o serviço) para atender no horário comercial, pelo que poderia ter suprido a 
demanda do Hospital da Força Aérea de São Paulo com somente um funcionário – capacitação 
obviamente insuficiente diante da demanda prevista de pelo menos 24 (vinte e quatro) profissionais 
para atender às necessidades da municipalidade aqui contratante. 

  
19. Deste modo, o atestado apresentado pela recorrida não indica, em local 
algum, a quantidade de atendimentos realizados, tampouco os postos de trabalho por ela preenchidos 
– o que deveria, por si só, implicar na inabilitação da empresa.  

 
20. A relevância da quantidade exigida para fins de licitação parece ser algo 
que dispensa maiores digressões. Além da evidente infração ao princípio da isonomia e da vinculação 
ao edital que decorreria da ignorância à tal exigência, o próprio conceito de capacitação técnica 

 
5  STJ, 2ª t., RMS 10.736/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/03/2002 



acabaria por se tornar inócuo caso tal elemento seja relevado na etapa de habilitação, pois é somente 
através deles que a Administração Pública poderia ter efetiva certeza de que a licitante “aguenta” dar 
resposta a objeto com quantitativos de tal porte. É o que diz a melhor doutrina sobre o tema: 
 

Logo, se o objeto for uma ponte com quinhentos metros de extensão, não é possível que a 
Administração se satisfaça com a comprovação de que o sujeito já construiu uma “ponte” 
– eventualmente, com cinco metros de extensão. Sempre que a dimensão quantitativa, o local, o 
prazo ou qualquer outro dado for essencial à execução satisfatória da prestação objeto da futura 
contratação ou retratar algum tipo de dificuldade peculiar, a Administração estará no dever de 
impor requisito de qualificação técnica operacional fundado nesses dados6. 

 
21. A jurisprudência sobre o tema é no mesmo sentido: 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GRANDE 
PORTE. EDITAL. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 
1. As exigências tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado em contratar com o ente 
público devem ser concebidas dentro das nuanças e particularidades que caracterizam o contrato a ser 
formalizado, sendo apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que norteiam o interesse 
público. 
2. Em se tratando de licitação de serviços de engenharia de grande porte, não há por que cogitar de 
ilegalidade da norma editalícia que exige a comprovação de experiência anterior em obra similar à 
licitada, porquanto concebida com propósito de permitir à Administração Pública avaliar a capacidade 
técnica dos interessados em com ela contratar nos exatos termos do que prescreve a primeira parte do 
do inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93: "comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (...)". 
3. Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos 
são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se as empresas licitantes 
preenchem, além dos pressupostos operacionais propriamente ditos – vinculados ao aparelhamento e 
pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra –, requisitos não menos importantes, 
de ordem imaterial, relacionados com a organização e logística empresarial. 
4. A ampliação do universo de participantes não pode ser implementada indiscriminadamente de 
modo a comprometer a segurança dos contratos, o que pode gerar graves prejuízos para o Poder 
Público. 
5. Recurso especial não-provido7. 

 
22. Acredita-se ser desnecessário ressaltar que a comprovação da 
quantidade mínima deve referir-se ao total que a recorrida obrigar-se-á a fornecer através de eventual 
contrato a ser firmado neste processo administrativo. Ignorar isto, Sr. Pregoeiro, é o mesmo que tornar 
dispensável a exigência de qualificação prévia. 
 
23. Novamente pode-se socorrer de exemplo a fim de demonstrar como o 
quantitativo é essencial para fins de habilitação técnica – como se não bastasse o fato da Lei 
mencionar expressamente a relevância da quantidade para tais fins. V. Sa. certamente possui familiar 
que prepara refeições de modo bastante satisfatório, elaborando almoços de qualidade que suprem de 
modo mais do que suficiente às necessidades de uma pequena família. Isto não significa que seu 
familiar possui a capacidade necessária para atender à demanda decorrente da preparação de refeições 
para uma unidade escolar local, onde é necessário preparar centenas (às vezes, milhares) de refeições 
ao mesmo tempo. Considere agora, Sr. Pregoeir, que este mesmo familiar tenha de atender a um 
volume 24 vezes superior ao usual de seu dia-a-dia. Talvez consiga realizar por algum tempo, mas 
certamente atingirá um ponto de esgotamento caso tenha de fazê-lo todos os dias do ano, 
ininterruptamente. 

 

 
6  Marçal Justen Filho, op. cit., p. 418. 
7  STJ, 2ª t., REsp 295.806/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/12/2005. 



24. Isto demonstra como a prestação de um serviço – pior, o mero 
credenciamento para prestação do serviço, que sequer se sabe se e em quais condições foi 
efetivamente prestado – é bastante diferente da prestação de elevada quantidade do mesmo serviço. 

 
25. Em assim sendo, novamente demonstrada a inaptidão do atestado de 
capacidade técnica apresentado pela recorrida, fazendo-se imperiosa a sua inabilitação por flagrante 
insuficiência ante o volume de trabalho objeto do edital aqui debatido. 
 
III. CONCLUSÕES 
 
26. FACE O EXPOSTO, resta completamente demonstrado o não 
atendimento à exigência contida no edital pela SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE EIRELI ME (seja por 
apresentar atestado indicado serviços que não guardam relação com o objeto licitado, seja por 
apresentar atestado flagrantemente insuficiente diante do volume previsto pelo edital), tornando 
mister a sua inabilitação imediata, de modo a atender aos ditames legais aplicáveis à matéria. 
  

Sorocaba, 13 de outubro de 2021. 
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