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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº : 201605000016469, 201602000013787 e 201606000016812
Objeto : Construção de estacionamentos cobertos nos Fóruns das comarcas de
Araçu, Aruanã, Barro Alto, Carmo do Rio Verde, Estrela do Norte, Iaciara, Maurilândia,
Morrinhos, Nova Crixás, Santa Terezinha de Goiás, Serranópolis e a construção de
estacionamento coberto,  complementação de grade,  piso tátil,  Instalações elétricas,
cabeamento e CFTV no prédio do Fórum da comarca de Ceres
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela empresa RPA
CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos,
contra decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás que a inabilitou na licitação nº 072/2016, modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço, regime de execução – Empreitada por Preço Global, para
cada um dos itens, que tem por objeto a construção de estacionamentos cobertos nos
Fóruns das comarcas de Araçu, Aruanã, Barro Alto, Carmo do Rio Verde, Estrela do
Norte,  Iaciara,  Maurilândia,  Morrinhos,  Nova  Crixás,  Santa  Terezinha  de  Goiás,
Serranópolis e a construção de estacionamento coberto, complementação de grade,
piso tátil, Instalações elétricas, cabeamento e CFTV no prédio do Fórum da comarca de
Ceres.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

Aduz a Recorrente que foi inabilitada especificamente para o item 5 (cinco) -
construção  de  estacionamento  coberto,  complementação  de  grade,  piso  tátil,
Instalações elétricas, cabeamento e CFTV no prédio do Fórum da comarca de Ceres,
por deixar de comprovar a capacitação técnico-operacional solicitada no item 14.3 “c”,
do edital.

Em sua defesa alega que o texto contido no edital cita obras com características
semelhantes, não sendo estabelecidos quaisquer parâmetros, definições ou serviços
ou quantitativos. 

Afirma que o atestado emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho referente à
obra de reforma e adequação do espaço físico da Vara do Trabalho de Quirinópolis-
GO, que teve como responsável técnico o Engenheiro Civil Adriano Alves de Bastos –
CREA 10132/D-GO, atende aos ditames editalícios.
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Cita o art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Cita também, para ilustrar seu inconformismo, decisões acerca da inabilitação de
licitantes emanadas pelos Tribunais de Justiça do Maranhão, do Paraná, do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região bem como do Tribunal de Contas da União.

Requer a reforma da decisão para que a Recorrente seja admitida a participar da
fase seguinte da licitação com a consequente apresentação de sua proposta para o
item 5 (cinco).

DAS CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

A Recorrente apresentou para comprovação da capacitação técnico-operacional
um único atestado, emitido pelo Tribunal  Regional  do Trabalho referente à obra de
reforma e adequação do espaço físico da Vara do Trabalho de Quirinópolis-GO, que
menciona que a empresa  RPA CONSTRUTORA LTDA-ME executou a referida obra,
porém, para o item 5 (cinco) do edital, a obra mencionada no atestado não se afigura
como sendo de características semelhantes ao objeto licitado. 

Observa-se que o edital é claro ao exigir para tal qualificação que a empresa
comprove,  através de um ou mais atestados expedidos por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  atuante  no  mercado  nacional,  a  execução  de  obra  com
características semelhantes às do objeto licitado.

Importante salientar que, para a obra em comento, existem serviços específicos
a serem executados que são de atribuição de engenheiro eletricista ou eletrotécnico,
profissional esse que a empresa não possui em seu quadro de responsáveis técnicos.

Não se faz necessário, para tal comprovação, que a empresa tenha executado
obra com todas as características iguais, porém não é possível querer fazer crer que,
para uma obra onde será necessária a execução de serviços mais específicos como o
de  cabeamento  estruturado,  que  é  atribuição  de  um  engenheiro  eletricista  ou
eletrotécnico, no único atestado apresentado pela recorrente, que sequer faz menção à
instalação de cabeamento estruturado, exista a comprovação de serviço semelhante ao
licitado.  Imperioso  ressaltar  que  o  serviço  de  cabeamento  estruturado  demanda
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certificação e consequentemente profissional qualificado para tal. 

Portanto nenhuma ilegalidade há na inabilitação da empresa no que diz respeito
à sua qualificação técnica, especificamente para o item de nº 5 (cinco), uma vez que
não  comprovada  a  qualificação  exigida  para  aquela  obra,  resultando  em
descumprimento de exigência para habilitação. 

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 da Tomada de Preços datada do dia 13/09/2016.

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.

Goiânia, 20 de outubro de 2016.
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Processo nº : 201605000016469 – PROAD

Nome : DIRETORIA DE OBRAS

 Assunto : Recurso licitação

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado peloEdital de

Licitação nº 072/2016, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, regime de

execução empreitada por preço global, paracada item,visando a construção de

 estacionamentos cobertos nos Fóruns das Comarcas de Araçu, Aruanã, Barro Alto, Carmo do

Rio Verde, Ceres, Estrela do Norte, Iaciara, Maurilândia, Morrinhos, Nova Crixás, Santa

  Terezinha de Goiás e Serranópolis, bem como a complementação de grade, piso tátil,

   instalações elétricas, cabeamento estruturado e CFTV no Fórum da Comarca de Ceres,

 conforme especificado nosanexos e consoante valores estimativos apresentados.

Acorreram ao certame 10 (dez) empresas:CMM - CONSTRUTORA

MORAES MARTINS LTDA – EPP;  CONSTRUTORA ESERVIÇOS AWG LTDA; ÉPOCA

ENGENHARIA LTDA; EMBEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA – EPP; KLLEPPER

 CONSTRUTORA LTDA – ME; MODERNA CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA; MK

  ENGENHARIA LTDA – ME; NECTRON TECNOLOGIA ECONSTRUTORA LTDA; SINOMAR

 LUIZ BESSA – ME e RPA CONSTRUTORA LTDA.

Conforme consta da ata de julgamento da fase habilitatória(evento nº 63),

  foram inabilitadas para o certameas empresas, CONSTRUTORA E SERVIÇOS AWG LTDA,

por deixar de apresentar o atestado de capacidade técnica operacional exigido no item 14.3,

PODER JUDICIÁRIO
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letra “c” do edital e a empresaEMBEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA, por deixar de

apresentar o atestado de registro cadastralexigido no item 14.1, “a”, habilitando-se as demais

para os itens 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 e 12.

No tocante aoitem 5,      que implica também em vários componentesde reforma

noprédio do Fórum da Comarca de Ceres, verifica-se que a Comissão Permanente de Licitação

  habilitou apenas 3 (três)empresas, ou seja: 1)CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS

   LTDA – EPP; 2) ÉPOCA ENGENHARIA LTDA e 3)NECTRON TECNOLOGIA E

 CONSTRUTORA LTDA, que apresentaram a documentação correspondente, exigida no edital.

Publicada a respectiva ata de habilitação (evento nº 64), foi apresentado

recurso administrativo pela empresa RPA CONSTRUTORA LTDA – ME (evento 65), por meio

do qual manifestou sua discordância com a decisão que a inabilitou a apresentar proposta na

  fase classificatória para o item 5 (Fórum de Ceres).

I – Do Recurso

Verifica-se que a recorrente, dentre as razões recursais apresentadas,

salienta que o item 14.3 do Edital, no que se refere a comprovação da capacitação

técnico-operacional das empresas licitantes, deixou de estabelecer parâmetros, definições de

serviço, quantitativos mínimos, sobre os quais entende que a Administração deveria indicar a

parcela de maior relevância técnica e valor significativo.

Sustenta que o atestado de capacidade técnica apresentado, referente a

obra de reforma e adequação do espaço físico da Vara do Trabalho de Quirinópolis-GO,

preenche os requisitos editalícios eque embora o atestado apresentado não contemple o

 cabeamento estruturado, o item cabeamento estruturado para o qual não se habilitounão

  constitui a parcela de maior relevância técnica e de valor significativo, dentre os serviços da

obra em questão.

Por fim, solicita, com base   emdispositivos de lei e entendimentos doutrinários

   e jurisprudenciais transcritosem seu apelo, que seja provido o recurso, admitindo-se sua

     participação na etapaseguinte da licitação, permitindo-lhe, destarte, apresentarproposta na fase

 classificatória, também para oo item 5.

Aberto o prazo, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso pelas demais

participantes.

II – Da análise da CPL

Na análise do recurso efetuada na Comissão Permanente de Licitação (doc.

66), consta que a recorrente apresentou para comprovação de capacitação técnico-operacional
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 um único atestado, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, relativamente a reforma e

adequação física da Vara do Trabalho de Quirinópolis, GO, e que tal obra não se afigura

  semelhante ao objeto em licitação noitem 5 (obra de Ceres).

Acresce que para a obrado item   5, em exame,existem serviços específicos a

serem executados que são de atribuição de engenheiro eletricista ou eletrotécnico, profissiona

  isesses não apresentados como responsáveis técnicos por parte da empresa recorrente, assim

se posicionando:

“Não se faz necessário, para tal comprovação que a empresa tenha executado
obra com todas as características iguais, porém não é possível querer fazer crer
que, para uma obra onde será necessária a execução de serviços mais especí
ficos como o de cabeamento estruturado, que é atribuição de um engenheiro
eletricista ou eletrotécnico, no único atestado apresentado pela recorrente, que
sequer faz menção a instalação de cabeamento estruturado, exista a
comprovação de serviço semelhante ao licitado. Imperioso ressaltar que o serviço
de cabeamento estruturado demanda certificação e consequentemente
profissional qualificado para tal.”

 

Na sequência (evento nº 66), a Comissão Permanente de Licitação

conheceu    do recurso, por tempestivo, porém manteve a sua decisão quanto à inabilitação da

  recorrente para o item 5, e remeteu os autos a esta Diretoria-Geral, com fulcrono art. 109, §4º,

 da Lei nº 8.666/93, para apreciação.

  Assimposto, buscando subsidiar a correta análise da peça recursal e visando

   conferir segurança ao feito licitatório, os autos foram encaminhados ao setor de engenharia do

 Tribunal de Justiça, para emitir opinião técnica acerca do atestado apresentado pela recorrente,

ou seja, se o referido documento atende às exigências contidas no edital, eavaliação do

    atestado técnico apresentado pela empresa para conferir se o mesmo detémcaracterísticas de

  obra semelhante àsdo objeto da licitação.

 Nos eventos 68/69, após exame do documento o Diretor do Departamento

 de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial declara que na planilha apresentada pela

empresa junto ao atestado técnico-profissional fornecido pelo TRT para a reforma da Vara do

Trabalho de Quirinópolis, inexiste execução, instalação, certificação ou conectorização de rede

  de cabeamento estruturado e, ainda, que os serviços descritos na mencionada planilha não são

  semelhantes aos serviços de cabeamento estruturado, pertinentesao item 5, opinião

corroborada pelo Diretor de Obras deste órgão.

  Diante do exposto, e observadosos dispositivos legais e normativos que

 respaldam a matéria, recebo o recurso, e diante da análise técnica efetuada pelo setor

competente,ratifico o entendimento esposado pelo Presidente da Comissão Permanente de
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 Licitação (evento 66) e negando-lhe provimento, razão pela qual fica mantida a inabilitação da

   empresa no tocante ao item 5 dapresente licitação, concernente à obra do Fórum da Comarca

de Ceres.

                        Retornem os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento

do certame.

                             Intime-se e Publique-se.

 

Ass07
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