










































































PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 201506000007085
Interessado : Diretoria de Obras
Objeto :  Contratação  de  empresa  especializada  para  execução  da  obra  de
implantação de sistema de CFTV IP no Depósito Público da comarca de Anápolis
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela empresa  SAMPA
SEGURANÇA ELETRÔNICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob  o  nº  37.266.251/0001-22,  já  qualificada  nos  autos,  contra  a  habilitação  das
empresas  AMULTIPHONE  TELECOMUNICAÇÕES  E  INFORMÁTICA  LTDA  e
SINOMAR LUIZ BESSA-ME na Tomada de Preços de nº 012/2016.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

Inicialmente a Recorrente faz menção ao objeto da contratação salientando que
o edital exige que a empresa contratada seja especializada para execução da obra de
implantação de sistema de CFTV IP no Depósito  Público da comarca de Anápolis.
Alega  ainda  que  a  empresa  deve  comprovar  sua  capacitação  técnico-operacional
através de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de público ou privado,
atuante no mercado nacional, comprovando a execução de obra com características
semelhantes às do objeto, situação essa não satisfeita pela empresa AMULTIPHONE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.

Entende  a  Recorrente  que  o  edital,  em comento,  determina  que  a  empresa
apresente, na sua documentação, comprovante de execução de obra com implantação
de circuito interno de TV com tecnologia IP (digital).

Para demonstrar a diferença das tecnologias discorre acerca da funcionalidade
das câmeras IP e analógica, alegando ainda que a capacidade técnica requerida para
implantação de um e outro sistema são completamente distintas, ilustrando tal situação
com  a  apresentação  dos  treinamentos  técnicos  de  instalação  dos  dois  sistemas,
encontrado no site da “intelbras”, fabricante referenciado no edital. 
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Insurge  em  relação  à  habilitação  da  empresa  SINOMAR  LUIZ  BESSA-ME
pautado  no  argumento  de  que  a  mesma  não  possui  responsável  técnico  com
capacidade para executar os serviços objeto da licitação uma vez que tais serviços são
de  competência  de  engenheiro  eletrônico,  engenheiro  eletricista,  na  modalidade
eletrônica  ou  de  engenheiro  de  comunicação,  e  não  de  engenheiro  civil  conforme
indicado.

Requer  a inabilitação da empresa AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA  LTDA  por  não  apresentar  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional comprovando a execução de obra com características semelhantes às do
objeto licitado bem como a inabilitação da empresa SINOMAR LUIZ BESSA-ME por
não apresentar responsável técnico competente para executar a obra.

DAS CONTRA-RAZÕES

Somente a empresa AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA apresentou contrarrazões.

Instada  a  manifestar  acerca  do  recurso  impetrado  pela  licitante  SAMPA
SEGURANÇA  ELETRÔNICA, a  Recorrida  apresentou  tempestivamente  as
contrarrazões. Em síntese seguem os argumentos apresentados.

Alega, em sua defesa, que atendeu exatamente ao estabelecido no item 14.3,
letra “b”,  do edital,  apresentando atestado que comprova a execução de obra com
características semelhantes às do objeto licitado.

Cita o art. 30, I, da Lei 8.666/93 que disciplina a possibilidade de apresentação
de atestados com características semelhantes. 

Requer seja indeferido o recurso apresentado pela Recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL

Após  análise  das  razões  da  recorrente  bem  como  das  contrarrazões
apresentadas pela Recorrida tem-se que:

1.  Não  há  se  falar  em  inabilitação  da  empresa  AMULTIPHONE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, pois a empresa apresentou atestado
de  capacidade  técnica  que  comprova  a  execução  de  obra  semelhante  ao  objeto
licitado, ou seja, instalação de câmeras de CFTV (circuito fechado de TV) e instalação
de rede de cabeamento estruturado, conforme exigido no item 14.3 do edital.
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Cumpre salientar que, após consulta à área técnica, nos foi informado que o
sistema  de  CFTV  com  tecnologia  analógica,  difere-se  do  sistema  de  CFTV  com
tecnologia digital  quanto a necessidade de instalação de uma rede de cabeamento
estruturado  e  configuração  de  equipamentos,  atividades  essas  devidamente
comprovadas pela empresa, através dos atestados apresentados.

2. Quanto a alegação da Recorrente de que o responsável técnico indicado pela
empresa SINOMAR LUIZ BESSA ME não tem competência para ser o responsável
técnico pela obra por ser um engenheiro civil, não deve prosperar.

O edital exige para a qualificação técnica

“14.3. Qualificação técnica:

a)  certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CREA),  da empresa participante e dos
profissionais indicados como responsáveis técnicos;
b)  comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através
de  um  ou  mais  atestados,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito
público  ou  privado,  atuante  no  mercado  nacional,  comprovando  a
execução de obra com características semelhantes às do objeto licitado;”

 
A empresa SINOMAR LUIZ BESSA ME apresentou, para a comprovação de sua

qualificação técnica os seguintes documentos:

-  Certidão  de  registro  e  quitação  junto  ao  CREA  de  nº  15745/2016-INT,
atendendo ao item 14.3 letra “a” do edital e;

- atestado emitido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte
(SEDUCE), comprovando que a empresa SINOMAR LUIZ BESSA ME executou obra
contendo serviços de cabeamento estruturado e CFTV na Escola Estadual Mariquita
Costa, no Município de Morrinhos-GO, atendendo ao item 14.3, letra “b” do edital.

Nenhum outro documento foi exigido para a qualificação técnica, portanto não há
se falar em indicação de engenheiro civil para a execução da referida obra e tão pouco
em inabilitação da empresa. 

A qualquer momento, se declarada vencedora, a empresa poderá contratar um
engenheiro  eletricista,  eletrônico  ou  de  telecomunicações  para  responder  pelos
serviços tendo em vista ser exigida, no orçamento da obra, a ART dos serviços a serem
executados.
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A título de informação acerca dos profissionais com competência para execução
da obra, extrai-se da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973

“Art.  9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA,  MODALIDADE  ELETRÔNICA  ou  ao  ENGENHEIRO  DE
COMUNICAÇÃO:”

“I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução,
referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos
em geral;  sistemas  de  comunicação  e  telecomunicações;  sistemas  de
medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.”

CONCLUSÃO

Conhece  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  do  recurso  interposto  por
considerá-lo tempestivo e pelas razões retromencionadas, pugna pelo improvimento
face à ausência de fundamentação legal plausível para reforma da decisão prolatada
na Ata de Realização (julgamento da habilitação) da Tomada de Preços nº 012/2016.

Isto  posto,  nos  termos  do  §  4º,  do  art.  109,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  à
autoridade superior, para apreciação da decisão adotada e em seguida retornem os
autos a esta Secretaria para prosseguimento do certame.
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