
























































































































































PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 201704000032705, 201707000048373 e 201707000048390.

Referência : Concorrência nº 034/2017

Objeto : Construção do estacionamento vertical do TJGO

Assunto      : Recurso administrativo 

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  dos  recursos  administrativos interpostos  pelas empresas

TVA  CONSTRUÇÃO  E  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  EIRELI,  GCE  S/A e

ALCANCE  ENGENHARIA E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  pessoas  jurídicas  de  direito

privado,  já  qualificadas  nos  autos,  contra  decisão  da  Comissão  Permanente  de

Licitação  emanada  na  ata  de  realização  referente  à  fase  de  habilitação  da

Concorrência  de  nº  034/2017, que  tem  por  objeto  a  obra  de  construção  do

estacionamento vertical do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

DAS RAZÕES

Segue, de forma sucinta, as razões de cada uma das recorrentes. 

1. TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Alega a recorrente que foi inabilitada por descumprimento do item 3, letra “e” do

edital  nº  034/2017,  mais  precisamente  por  apresentar  capital  social  integralizado

inferior ao mínimo estabelecido.

Entende equivocada a decisão da Comissão Permanente de Licitação e cita o

art. 6º da Lei 7.713/1988 e art. 5º da Lei 6.404/1976 como argumento, bem como nota
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técnica emitida pela empresa ARBRENT GESTÃO DE NEGÓCIOS, anexa ao recurso.

Ao fim afirma que a empresa possui patrimônio líquido suficiente para aumentar

o  seu  capital  social,  motivo  pelo  qual  requer  a  reconsideração  da  decisão  que  a

inabilitou.

2. GCE S/A

A Recorrente foi inabilitada no certame, após análise da documentação, sob o

argumento de que deixou de atender ao item 15.3, “d”, do edital.

Extrai-se da petição o seguinte texto:

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada

pelo conjunto de acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu

quadro técnico.

O  atestado  utilizado  pela  Recorrente  para  a  comprovação  de  sua

capacidade técnica quanto ao referido item, é o acervado junto ao CREA

CAT n.  0720140001314,  CAT n.  0106/2013,  os quais demonstram que o

engenheiro nomeado atende ao quesito de comprovação de experiência

exigido no edital.

O engenheiro Paulo Marcos Junqueira Guimarães possui atribuições de

engenheiro eletricista, conforme disposto no art. 3º do Decreto Federal nº

23.569 de 11 de dezembro de 1933,  que regulamenta as profissões de

engenheiro,  arquiteto  e  agrimensor,  inserido  no  rol  de  atribuições,  as

seguintes:

h) o estudo, projeto, direção execução de obras relativas as

usinas elétricas, as redes de distribuição e as instalações que
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utilizem energia elétrica;

Cita  ainda  a  Lei  5.194/66  que  estabelece  com  caráter  de  generalidade  as

atribuições e atividades profissionais dos engenheiros bem como confere ao CONFEA

(Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura) a competência para regular e executar

as disposições nela contidas, podendo baixar e fazer publicar as resoluções. Sob esse

argumento  cita  a  Resolução  nº  218/73  do  CONFEA que  dá  atribuições  plenas  de

engenheiro eletricista ao engenheiro civil.

Alega  a  Recorrente  ter,  em  seu  quadro  técnico,  profissionais  devidamente

habilitados em engenharia elétrica.

Cita o art. 3º da Lei 8.666/93 e o art. 37 da Carta Magna para afirmar que a

Comissão  Permanente  de  Licitação  afastou-se  dos  princípios  que  devem  reger  o

procedimento licitatório.

Citou  o  Prof.  Dr.  Carlos  Ary  Sundfeld  que  discorreu  sobre  o  princípio  da

competitividade afirmando ser esse princípio condição essencial  para o sucesso da

licitação.

Requer,  ao fim,  a revisão da decisão atacada para habilitar  a Recorrente no

certame entendendo ter cumprido todas as exigências editalícias.

3. ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

A Recorrida  alega  que  foi  inabilitada  por  apresentar  declaração  indicando

engenheiro eletricista que não pertence ao quadro de responsáveis técnicos junto ao

CREA, entretanto verifica-se que a documentação atende às exigências de qualificação
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técnica exigidas nos termos da legislação aplicável.

Cita o item 15.3. do edital, mais precisamente a letra “b”

b)  declaração da empresa participante indicando,  no  mínimo,  1  (um)
engenheiro civil e 1 (um) engenheiro eletricista pertencente ao quadro de
responsáveis  técnicos  da  empresa  licitante  junto  ao  CREA,  para
responder pela obra objeto desta licitação;

 

Em seguida, informa que o engenheiro eletricista Thiago Ferreira Augusto foi o

profissional indicado para atendimento das exigências relativas à qualificação técnica,

sendo apresentado com ART de Cargo e Função de nº 142070000000408696 nela

constando no item 3 (vínculo contratual), no campo identificação do cargo/função, a

função de responsável técnico.

Informa acerca  de  consulta  realizada junto  ao  CREA-MG com o objetivo  de

esclarecer se a ART de cargo e função resultaria na inserção do profissional no quadro

técnico  da  empresa  tendo  obtido  as  seguintes  informações  através  do  Engenheiro

Agrônomo Gilberto da Silva Porto Reis,  analista técnico e supervisor de registro de

acervo técnico:

Pergunta 1 – É obrigatória a inserção dos engenheiros contratados no quadro

técnico da empresa ou apenas o fato de ter a ART de cargo/função já atende para fins

de comprovação do vínculo profissional?

Resposta obtida – Ao registrar ART de cargo/função o prfissional  já passa a

fazer parte do quadro técnico da empresa e consegue vincular suas ART's à empresa

contratada. Para esta ART ser válida é necessário apresentar junto ao CREA o vínculo

contratual, que pode ser a carteira de trabalho assinada, ou o profissional constar como
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sócio ou apresentar um contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (PJ e

PF).

Pergunta  3  –  Quando  da  emissão  da  CAT,  o  profissional  enfrentará  algum

problema caso a ART dele não conste a informação da empresa contratada?

Resposta obtida – Sim, pois se o contrato foi firmado com a empresa, a ART

deve ter  necessariamente o nome desta como contratada.  Se for  um prestador  de

serviço  específico,  pode  registrar  ART de  obra/serviço  como  autônomo  contratado

constando sua empresa como contratante e o contratante principal como proprietário.

Neste caso o atestado poderia ser emitido por sua empresa para o profissional, sendo

necessária  a  anuência  do  proprietário.  Mas  neste  caso  não  há  como  incluir  sua

empresa como contratada e nem seria exigida a ART de cargo/função, portanto seria

apenas  um  prestador  de  serviços  para  sua  empresa,  sem  fazer  parte  do  quadro

técnico.

Por todo o exposto, entende a Recorrente que a empresa, ao apresentar a ART

de  cargo  e  função  do  engenheiro  eletricista  atendeu  às  exigências  relativas  à

qualificação técnica exigidas no edital.

Cita o art. 30 da Lei 8.666/93, mais especificamente a alínea I, do § 1º no intuito

de informar o limite de exigências relativas à qualificação técnica.

Cita  ainda  julgados  do  TCU  onde  pacificados  os  limites  e  formas  de

comprovação da capacidade técnica dos licitantes quando da inserção de exigências

no  ato  convocatório  que  possivelmente  possam restringir  o  caráter  competitivo  do

certame.

Cita os ilustres Marçal Justen Filho e Helly Lopes Meireles, o primeiro acerca da
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impossibilidade de exigência de vínculo empregatício de alguns profissionais apenasa

para participação em licitações e, o segundo, acerca da dispensa de rigorismos inúteis

e de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados.

Requer  seja  julgado  provido  o  recurso,  reconhecendo-se  a  ilegalidade  da

decisão, permitindo a participação da recorrente na segunda fase do certame.

DAS CONTRA-RAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal estabelecido.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões das recorrentes tem-se que:

Sendo  o  edital  a  regra  do  certame,  vejamos  o  que  estabelece  os  itens

relacionados  aos  impedimentos  de  participação  no  certame e  aos  relacionados  às

exigências de qualificação técnica:

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

3. Estarão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento

licitatório,  pessoas  jurídicas  que  se  enquadrem  em uma ou  mais  das

seguintes situações:

a)  não comprovem sua condição de empresa  legalmente constituída,  e

não apresentem, em seu contrato social,  a faculdade para prestação dos

serviços objeto desta licitação;

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

c)  sejam declaradas inidôneas nas esferas Federal,  Estadual,  Municipal
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ou Distrital;

d)  estejam sob falência,  recuperação judicial, concordata,  dissolução ou

liquidação e;

e)  não     comprovem     o     capital     social   integralizado    de  ,    no     mínimo,

R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

(...)

15.3. Qualificação técnica:

a  )    certidão     de     registro     ou     inscrição     junto     ao     CREA,     da     empresa

participante, contendo a relação dos responsáveis     técnicos  ;

b)  declaração da empresa participante indicando,  no  mínimo,  1  (um)

engenheiro civil e 1 (um) engenheiro eletricista pertencente ao quadro de

responsáveis  técnicos  da  empresa  licitante  junto  ao  CREA,  para

responder pela obra objeto desta licitação;

c)  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;

d)   comprovação     da     capacitação     técnico  -  profissional     através     de     um

ou     mais  atestados,  expe  didos     por     pessoa     jurídica     de     direito

público     ou     privado  ,    atuante     no     mercado     nacional  ,    acompanhados

das     respectivas     certidões     de     acervo     técnico   (  CAT  ),    emitidas     pelo

CREA     da     região     em     que     foi     realizada     a     obra  ,    comprovando     a

responsabilidade     técnica     por     obra     com     características

semelhantes     ao     objeto     deste     edital,    limitadas estas semelhanças,

às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo,  assim

discriminadas:

do engenheiro civil:

execução  de  fundações  compreendendo  escavação  de  estacas

hélices;

execução de estrutura de concreto armado;

execução de estrutura metálica para cobertura;

do engenheiro eletricista:

execução de rede elétrica;
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execução de cabeamento estruturado;

f.1. As parcelas de maior relevância acima discriminadas deverão estar

destacadas nos atestados apresentados.

e)  declaração expressa de  que as instalações de  canteiros,  máquinas,

equipamentos e pessoal técnico especializado estarão disponíveis para a

execução da(s) obra(s) objeto desta licitação;

f)  declaração  expressa  de  cumprimento  de  normas  e  regulamentos

relativos ao descarte dos resíduos advindos da execução da obra.

15.3.1.  Caso  a  empresa  participante  indique  mais  de  um

responsável técnico para acompanhamento de cada uma das obras

objeto  desta  licitação,  deverá  comprovar  a  capacidade  técnico-

profissional, nos termos do item 15.3 letra “d”, de cada um deles.

Caso não comprove a capacidade técnico-profissional de todos os

indicados,  considerar-se-ão  como  responsáveis  técnicos

indicados,  somente  aqueles  que  atenderem às  exigências  deste

edital. (grifo nosso)

O edital é claro em relação aos impedimentos de participação, não cabendo, em

hipótese alguma, após a abertura do certame, a alteração do capital social por parte de

nenhum dos licitantes, mesmo que reste comprovado que seu patrimônio líquido faculte

essa possibilidade. As regras estabelecidas no ato convocatório são validas para a data

de apresentação dos envelopes.

Extrai-se do edital:

29.  Não  será  admitida  qualquer  alteração  ou  complementação  do

conteúdo dos envelopes após o recebimento dos mesmos pela Comissão

Permanente de Licitação. 
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Em  sendo  assim,  descabido  o  pleito  da  empresa  TVA CONSTRUÇÃO  E

LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  EIRELI,  pleito  esse  de  caráter  única  e

exclusivamente protelatório.

 Em relação às atribuições dos Engenheiros Civil  e Eletricista,  vejamos o que

dispõem o Decreto Federal nº 23.569:

Art. 28. São da competência do engenheiro civil:

a) trabalhos topográficos e geodésicos;

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com

tôdas as suas obras complementares;

c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de

rodagem e de ferro:

d)  o  estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  o  construção  das  obras  de

captação e abastecimento de água;

e)  o  estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  e  construção  de  obras  de

drenagem e irrigação;

f)  o  estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  e  construção  das  obras

destinadas ao  aproveitamento  de  energia  e  dos trabalhos  relativos  às

máquinas e fábricas;

g)  o  estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  e  construção  das  obras

relativas a portos, rios e canais e dos concernentes aos aéroportos;

h)  o  estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  e  construção  das  obras

peculiares ao saneamento urbano e rural;

i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;

j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação

das alíneas a a i;

l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores.

Art. 29. Os engenheiros civis diplomados segundo a lei vigente deverão

ter:

a) aprovação na cadeira de "Portos de mar, rios e canais", para exercerem
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as funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais;

b) aprovação na cadeira de "Saneamento e Arquitetura" para exercerem

as funções de Engenheiro Sanitário;

c) aprovação na cadeira de "Pontes e grandes estruturas metálicas e em

concreto armado", para exercerem as funções de Engenheiro de Secções

Técnicas, encarregadas de projetar e executar obras de arte, nas estradas

de ferro e de rodagem;

d) aprovação na cadeira de "Saneamento e Arquitetura", para exercerem

funções de urbanismo ou de Engenheiro de Secções Técnicas destinadas

a projetar grandes edifícios.

Parágrafo único. Somente engenheiros civis poderão exercer as funções

a que se referem as alíneas a, b e c deste artigo.

(…)

Art. 32. Consideram-se da atribuição do engenheiro mecânico eletricista:

a) trabalhos topográficos o geodésicos;

b) a direção, fiscalização e construção de edifícios;

c) trabalhos de captação e distribuição de água;

d) trabalhos de drenagem e irrigação;

e) o estudo, projeto, direção e execução das instalações de força motriz;

f)  o  estudo,  projeto,  direção  e  execução das  instalações  mecânicas  e

eletromecânicas;

g)  o estudo,  projeto,  direção e execução das instalações das oficinas,

fábricas e indústrias;

h)  o  estudo,  projeto,  direção e execução de  obras  relativas  às  usinas

elétricas, ás redes de distribuição e às instalações que utilizem a energia

elétrica;

i) assuntos de engenharia legal concernentes aos indicados nas alíneas a

a h deste artigo;

j) vistorias e arbitramentos relativos à matéria das alíneas anteriores.

Ainda em relação às atribuições dos engenheiros vejamos o que estabelece a

Resolução 218/73 do CONFEA
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RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973

Discrimina  atividades  das  diferentes  modalidades  profissionais  da

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das

atribuições que lhe conferem as letras "d" e "f", parágrafo único do artigo

27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,

CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades

profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em

termos genéricos;

CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes

modalidades profissionais  da  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  em

nível superior e em nível médio, para fins da fiscalização de seu exercício

profissional,  e  atendendo  ao  disposto  na  alínea  "b"  do  artigo  6º  e

parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,

RESOLVE:

Art.  1º  –  Para  efeito  de  fiscalização  do  exercício  profissional

correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e

Agronomia  em  nível  superior  e  em  nível  médio,  ficam  designadas  as

seguintes atividades:

Atividade 01 – Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 – Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica;

Atividade 04 – Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer

técnico;

Atividade 07 – Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade  08  –  Ensino,  pesquisa,  análise,  experimentação,  ensaio  e

divulgação técnica; extensão;

Atividade 09 – Elaboração de orçamento;

Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 – Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 – Produção técnica e especializada;
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Atividade 14 – Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação,

reparo ou manutenção;

Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Atividade 18 – Execução de desenho técnico.

(…)

Art.  7º  –  Compete  ao  ENGENHEIRO  CIVIL  ou  ao  ENGENHEIRO  DE

FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:

I – o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução,

referentes  a  edificações,  estradas,  pistas  de  rolamentos  e  aeroportos;

sistema  de  transportes,  de  abastecimento  de  água  e  de  saneamento;

portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e

grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Art.  8º  –  Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO

ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:

I – o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução,

referentes  à  geração,  transmissão,  distribuição e  utilização  da  energia

elétrica;  equipamentos,  materiais  e  máquinas  elétricas;  sistemas  de

medição  e  controle  elétricos;  seus  serviços  afins  e  correlatos.  (grifo

nosso)

A empresa GCE ao apresentar  a  declaração de indicação dos responsáveis

técnicos  pela  obra,  indicou,  de  forma  clara,  dois  engenheiros  civis,  Paulo  Marcos

Junqueira  Guimarães  e  Marcelo  Ricardo  Junqueira  Guimarães  bem  como  dois

engenheiros eletricistas, Hilton Coelho Martins e Newton Cesar Bernardi.

Foram apresentados os atestados acompanhados das CAT's dos profissionais

Paulo Marcos Junqueira Guimarães e Marcelo Ricardo Junqueira Guimarães sendo

que nos atestados foram destacados, conforme estabelecido no item 15.3, alínea f.1,

do  edital,  os  serviços  relativos  às  parcelas  de  maior  relevância.  Dos  engenheiros

eletricistas nenhum atestado foi apresentado. Apenas juntada a carteira de trabalho do
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engenheiro  eletricista  Newton  Cesar  Bernardi.  Portanto,  não  restou  comprovada  a

qualificação técnica dos mesmos.

Após a inabilitação a Recorrente informa que o atestado do engenheiro civil

Paulo Marcos Junqueira Guimarães preenche os requisitos exigidos para a qualificação

do  engenheiro  eletricista  tendo  em vista  que  o  mesmo  possui,  no  seu  registro,  a

atribuição para execução de tais serviços muito embora tal informação não tenha sido

prestada quando da apresentação da documentação e tampouco os serviços relativos

às parcelas de maior relevância foram destacados no atestado.

Assim  sendo,  procedeu-se  consulta  ao  site  do  CREA-DF e  CONFEA sendo

obtidas as seguintes informações:

-  verificação  da  autenticidade  da  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  onde

constam os serviços executados bem como a numeração de segurança dos selos que

vinculam o atestado à CAT;

- Título do profissional (engenheiro civil) sem nenhum título de pós graduação;

- verificação das ART's em substituição bem como daquelas substituídas sendo

que nas duas atuais as atividades técnicas foram reduzidas e a empresa responsável

pelos serviços deixou de ser a GCE e passou a ser o Consorcio TG.

Também tentou-se  o  acesso  ao  site  do  CREA-MG  porém o  mesmo  estava

indisponível.

Muito embora não tenha sido apresentado o acervo técnico dos engenheiros

eletricistas  indicados  como  responsáveis  técnicos  para  execução  da  obra  de

construção do estacionamento vertical do TJGO a legislação concede, de forma vaga,

bem como a  resolução do  CONFEA,  a  alguns engenheiros  civis  a  faculdade  para

responder  por  obras  ou  serviços  com  atribuições  distintas  das  suas  tais  como  a

execução de serviços elétricos. Porém, no atestado apresentado, são elencados vários
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serviços que não foram mencionados na CAT e sendo a Certidão de Acervo Técnico

concedida apenas para  os  serviços  condizentes  com as atribuições do profissional

conforme nela mesmo mencionado, não restou comprovada a faculdade para execução

de cabeamento estruturado, situação essa que se repete em relação a outros serviços

como  instalação  de  sistema  de  ar  comprimido,  instalação  de  transporte  vertical

(atribuições  de  engenheiro  mecânico)  dentre  outros,  também  mencionados  no

atestado, elencados aqui apenas para ilustrar a situação.

Portanto, não restou comprovada a qualificação técnico-profissional do suposto

engenheiro eletricista da Recorrente.

Quanto à exigência de indicação de que o engenheiro eletricista faça parte do

quadro  técnico  da  empresa  junto  ao  CREA,  questão  levantada  pela  Recorrente

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não há se falar em ilegalidade e

tampouco  restrição  de  competitividade,  sendo  essa  a  forma  mais  simples  de

comprovação de vínculo do profissional com a empresa.

Muito embora entenda a Recorrente que a simples apresentação de Anotação

de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e função junto à documentação, seja

suficiente para comprovar o vínculo do profissional  com a empresa, não foi  esse o

documento solicitado. Além disso, na própria resposta encaminhada à Recorrente, a

representante  do  CREA  afirma  que  para  que  a  ART  seja  válida,  é  necessário

apresentar junto ao CREA o vínculo contratual, que pode ser demonstrado através da

carteira  de  trabalho  assinada,  ser  o  profissional  sócio  da  empresa  ou  apresentar

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Importante  ressaltar  que  na  documentação  técnica  apresentada  quando  da

abertura  do  certame constava  apenas  o  questionamento  feito,  via  e-mail,  junto  ao

CREA-MG e a ART de cargo e função. Nenhuma cópia de contrato ou da carteira de
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trabalho assinada foi juntada.

Ao  ingressar  com  o  recurso  a  Recorrente  apresentou  certidão  emitida  pelo

CREA-MG, datada de 11 de outubro de 2017, comprovando a condição de responsável

técnico do engenheiro eletricista no cargo ou função de integrante do quadro técnico

conforme ART de cargo/função de nº 4086496, desde 04/10/2017. Tal certidão para ser

considerada válida como documentação deveria ter data anterior à apresentação dos

envelopes  o  que  conclui  entender  que  somente  comprovou-se  o  vínculo  junto  ao

Conselho após a abertura do certame.

Desta  feita  não  foi  apresentado  nenhum  documento,  em  tempo  hábil,  da

comprovação do vínculo do profissional com a empresa.

Extrtai-se do edital que:

24. Não será concedido prazo para apresentação de documentos que não

forem entregues envelopados no momento da habilitação.

(...)

30.  Serão inabilitados os interessados cuja documentação estiver em

desacordo com as condições e especificações deste edital e/ou da Lei

Federal n° 8.666/93, com as modificações posteriores.

Quanto às exigências contidas no edital, não tendo sido o mesmo impugnado,

não cabe, no momento, qualquer questionamento acerca do seu teor.

Quando da apreciação da documentação a Administração atrelou o julgamento

aos critérios de aferição previamente definidos no edital, conforme estabelecido na Lei

8.666/93, em seu artigo 41 
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A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,

ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada,  obedecendo  ao  princípio  do

julgamento objetivo.

Vale ressaltar também, que a decisão da comissão, em momento algum, feriu os

princípios norteadores dos processos licitatórios, e tampouco diminuiu ou restringiu a

competição tendo em vista o número de participantes habilitados.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação dos recursos interpostos pelas

empresas TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, GCE S/A

e ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por considerá-los tempestivos

e pelas razões retromencionadas, pugna pelo improvimento de todos face à ausência

de  fundamentação  legal  plausível  para  reforma  da  decisão  prolatada  na  Ata  de

Realização da Concorrência datada do dia 5 de outubro de 2017.

Isto  posto,  nos  termos  do  §  4º,  do  art.  109,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  à

autoridade superior para apreciação e, decidindo, faça retornar os autos à Secretaria

da Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.

Goiânia, 17 de outubro de 2017.
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Processo nº 201704000032705, 201707000048373, 201707000048390, 

201709000058275 e 2017100000058943

Nome DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Assunto Aquisição de bens e serviços

D E S P A C H O

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital

de Licitação nº 034/2017 (item 223),  na modalidade Concorrência, do tipo menor

preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de

empresa de engenharia especializada para construção do estacionamento vertical

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

Como  ressai  dos  autos,  o  instrumento  convocatório  foi

devidamente publicado e designada a data de realização do certame para 05 de

outubro  do  corrente  ano,  com  recebimento  dos  envelopes  de  habilitação  e  de

preços. 

Iniciada a realização do certame na data estabelecida, certificou-

se o comparecimento de empresas interessadas no objeto licitatório.

A par disso, a Comissão Permanente de Licitação promoveu a

abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  onde  restaram  inabilitadas  as  seguintes

empresas interessadas: TVA Construção e Locação de Equipamentos EIRELI, GCE

S/A e Alcance Engenharia e Construções Ltda (evento n. 267). 
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Por conseguinte, foram interpostos os recursos pelas empresas

TVA  Construção  e  Locação  de  Equipamentos  EIRELI,  GCE  S/A  e  Alcance

Engenharia e Construção Ltda (eventos ns. 268, 269 e 272). 

Ato seguinte, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação

certificou que as demais empresas abriram mão do prazo para ofertar contrarrazões

recursais, razão pela qual os recursos foram objeto de manifestação (evento 270).

Diante  de  tal  ocorrido  e  considerando  que  a  Comissão

Permanente de Licitação não alterou a decisão de inabilitação dos recorrentes, o

feito foi submetido a esta Diretoria-Geral (evento 271).

Já na Diretoria-Geral, a Coordenação do Assessoramento baixou

os autos em diligência com vistas a ouvir  a unidade técnica (Diretoria de Obras)

acerca da comprovação de capacidade técnica da empresa GCE S/A (evento 273).

É o relatório. Decido.

Tratam  os  autos  da  análise  dos  procedimentos  e  decisões

ocorridas na fase externa do procedimento licitatório em tela.

Como se vê, o prélio licitatório encontra-se na fase deliberação

sobre a habilitação das empresas interessadas. Portanto, a questão que emerge do

feito  e  exige  a  deliberação  desta  Diretoria-Geral  restringe-se  a  conhecer  e  dar

provimento, ou não, aos recursos interpostos.

E  ao  assim  proceder,  verifico  de  plano  que  os  recursos  são

tempestivos e que as demais empresas interessadas abriram mão do seu direito de

_____________________________________________________________________________________Dpd782/Ass20___________

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2000 – Fax (62) 3216-2141 -
www.tjgo.jus.br

Assinado digitalmente por: APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES SANTOS, DIRETOR GERAL, em 19/10/2017 às 19:53.
Para validar este documento informe o código 956048894866 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete da Diretoria-Geral
      Assessoria Jurídica

contra-arrazoá-los.

Assim, ao passo que os conheço, analiso-lhes o mérito:

1º – Do recurso interposto pela empresa TVA Construção e

Locação de Equipamentos EIRELI:

A  recorrente  afirma  que  foi  inabilitada  por  suposto

descumprimento ao item 3, letra “e”, do edital nº 034, ou seja, por apresentar capital

social integralizado inferior ao mínimo exigido.

Argumenta  que  a  inabilitação  foi  indevida,  já  que  houve

interpretação  equivocada  do  art.  6º  da  Lei  nº  7.713/1988  e  art.  5º  da  Lei  nº

6.404/1976.

Para afirmar sua contrariedade ao ato de inabilitação, acostou ao

recurso nota técnica dispondo sobre o patrimônio líquido da empresa e a capacidade

de aumentar o capital  social.  Aglutinou,  ainda, recibo de entrega de escrituração

contábil digital à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Nestes termos, pediu a reversão do ato da Comissão Permanente

de Licitação.

Acerca  do  recurso  interposto,  posicionou-se  a  Comissão

Permanente de Licitação:

O edital  é claro em relação aos impedimentos de participação, não
cabendo,  em  hipótese  alguma,  após  a  abertura  do  certame,  a
alteração do capital social por parte de nenhum dos licitantes, mesmo
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que  reste  comprovado  que  seu  patrimônio  líquido  faculte  essa
possibilidade.  As  regras  estabelecidas  no  ato  convocatório  são
validas para a data de apresentação dos envelopes.
Extrai-se do edital:
29.  Não  será  admitida  qualquer  alteração  ou  complementação  do
conteúdo  dos  envelopes  após  o  recebimento  dos  mesmos  pela
Comissão Permanente de Licitação.
Em sendo assim, descabido o pleito da empresa TVA CONSTRUÇÃO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pleito esse de caráter única e
exclusivamente protelatório.

Pelo que se vê, então, a questão reside no descumprimento do

item 3, letra “e” do Edital de Licitação nº 034/2017, que assim prescreveu:

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
3.  Estarão  impedidas  de  participar  de  qualquer  fase  deste
procedimento licitatório, pessoas jurídicas que se enquadrem em uma
ou mais das seguintes situações:
e)  não comprovem o capital social  integralizado de, no mínimo, R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). (destaquei)

Ora,  de  fato,  a  exigência  editalícia  não comporta  interpretação

extensiva. É que ao indicar claramente que o capital social da empresa deve ser de,

no mínimo, R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), o Tribunal de

Justiça utilizou-se de uma prerrogativa prevista no artigo 31, §2º da Lei nº 8.666/93,

veja:

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a: 
(…)
§ 2o  A  Administração,  nas  compras  para  entrega  futura  e  na
execução de obras e serviços,  poderá estabelecer,  no instrumento
convocatório  da  licitação,  a  exigência  de  capital  mínimo  ou  de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do
art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira  dos  licitantes  e  para  efeito  de  garantia  ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 
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Perceba que o dispositivo colacionado permite  à Administração

Pública  exigir,  alternativamente,  a  demonstração de  um capital  mínimo  ou  a  de

patrimônio líquido mínimo.

No caso em apreço, está evidenciado que a Administração fez a

escolha pelo capital social mínimo e não pelo patrimônio líquido mínimo.

Desta  feita,  de  forma  objetiva,  a  demonstração  de  patrimônio

líquido mínimo, como comprovado pela recorrente, não atende à exigência do edital

de licitação.

Portanto, nego provimento ao recurso.

2º – Do recurso interposto pela empresa GCE S/A:

Relata  a  recorrente  que  foi  inabilitada  do  certame  sob  o

argumento de que deixou de atender ao item 15.3, “d” do edital nº 034/2017, isto é,

deixar de apresentar comprovação de capacidade técnica do engenheiro eletricista.

Afirma  que  a  inabilitação  se  deu  de  forma  equivocada,  pois

apresentou a CAT nº 0720140001314 e a CAT 0106/2013 as quais, ao seu entender,

comprovam  a  capacidade  técnica  do  engenheiro  Paulo  Marcos  Junqueira

Guimarães, nos termos do edital.

Assevera que o mesmo profissional indicado a este Tribunal de

Justiça executou obras de maior envergadura, tais como o Fórum de Uberlândia, o

TI do Banco do Brasil e o Datacenter da Cidade Digital de Brasília.
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Escorado  em  doutrina  e  legislação  (Lei  8.666/93,  Constituição

Federal, Lei nº 5.194/66, Resolução 218/73 do CONFEA), entende a recorrente que,

in casu, houve exigências que extrapolam os limites da razoabilidade em detrimento

da competitividade.

Em  decorrência  disso,  requer  a  revisão  do  ato  da  Comissão

Permanente de Licitação para habilitar a recorrente a participar da fase seguinte do

procedimento licitatório.

Junto ao seu recurso acostou o Decreto Federal nº 23.569/1933.

Nesse ponto, a Comissão Permanente de Licitação declamou:

A  empresa  GCE  ao  apresentar  a  declaração  de  indicação  dos
responsáveis  técnicos  pela  obra,  indicou,  de  forma  clara,  dois
engenheiros  civis,  Paulo  Marcos  Junqueira  Guimarães  e  Marcelo
Ricardo  Junqueira  Guimarães  bem  como  dois  engenheiros
eletricistas, Hilton Coelho Martins e Newton Cesar Bernardi.
Foram  apresentados  os  atestados  acompanhados  das  CAT's  dos
profissionais Paulo Marcos Junqueira Guimarães e Marcelo Ricardo
Junqueira  Guimarães  sendo  que  nos  atestados  foram  destacados,
conforme estabelecido no item 15.3, alínea f.1, do edital, os serviços
relativos às parcelas de maior relevância. Dos engenheiros eletricistas
nenhum  atestado  foi  apresentado.  Apenas  juntada  a  carteira  de
trabalho do  engenheiro eletricista Newton Cesar Bernardi.  Portanto,
não restou comprovada a qualificação técnica dos mesmos.
Após  a  inabilitação  a  Recorrente  informa  que  o  atestado  do
engenheiro  civil  Paulo  Marcos  Junqueira  Guimarães  preenche  os
requisitos exigidos para a qualificação do engenheiro eletricista tendo
em  vista  que  o  mesmo  possui,  no  seu  registro,  a  atribuição  para
execução de tais  serviços  muito  embora tal  informação não  tenha
sido
prestada quando da apresentação da documentação e tampouco os
serviços relativos às parcelas de maior relevância foram destacados
no atestado.
Assim sendo, procedeu-se consulta ao site do CREA-DF e CONFEA
sendo obtidas as seguintes informações:
- verificação da autenticidade da Certidão de Acervo Técnico (CAT),
onde constam os serviços executados bem como a  numeração de
segurança dos selos que vinculam o atestado à CAT;
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- Título do profissional (engenheiro civil) sem nenhum título de pós
graduação;
-  verificação  das  ART's  em  substituição  bem  como  daquelas
substituídas sendo que nas duas atuais as atividades técnicas foram
reduzidas e a empresa responsável pelos serviços deixou de ser a
GCE e passou a ser o Consorcio TG.
Também tentou-se o acesso ao site do CREA-MG porém o mesmo
estava indisponível.
Muito  embora  não  tenha  sido  apresentado  o  acervo  técnico  dos
engenheiros eletricistas indicados como responsáveis técnicos para
execução da obra de construção do estacionamento vertical do TJGO
a  legislação  concede,  de  forma  vaga,  bem  como  a  resolução  do
CONFEA, a alguns engenheiros civis a faculdade para responder por
obras ou serviços com atribuições distintas das suas tais  como a
execução de serviços elétricos. Porém, no atestado apresentado, são
elencados  vários  serviços  que  não  foram  mencionados  na  CAT  e
sendo  a  Certidão  de  Acervo  Técnico  concedida  apenas  para  os
serviços  condizentes  com  as  atribuições  do  profissional  conforme
nela mesmo mencionado, não restou comprovada a faculdade para
execução de cabeamento estruturado, situação essa que se repete em
relação  a  outros  serviços  como  instalação  de  sistema  de  ar
comprimido,  instalação  de  transporte  vertical  (atribuições  de
engenheiro  mecânico)  dentre  outros,  também  mencionados  no
atestado, elencados aqui apenas para ilustrar a situação.
Portanto, não restou comprovada a qualificação técnico-profissional
do suposto engenheiro eletricista da Recorrente.

Nota-se, portanto, que a inabilitação se deu por descumprimento

do item 15.3 “d” do edital de licitação, que tem a seguinte redação:

15.3. Qualificação técnica:

d) comprovação da capacitação técnico - profissional através de um
ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  atuante  no  mercado  nacional,  acompanhados  das
respectivas certidões de acervo técnico ( CAT ), emitidas pelo CREA
da  região  em  que  foi  realizada  a  obra,  comprovando  a
responsabilidade técnica por  obra  com características semelhantes
ao objeto deste edital,  limitadas estas semelhanças, às parcelas de
maior relevância e valor significativo, assim discriminadas:
do engenheiro civil:
execução  de  fundações  compreendendo  escavação  de  estacas
hélices;
execução de estrutura de concreto armado;
execução de estrutura metálica para cobertura;
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do engenheiro eletricista:
execução de rede elétrica;
execução de cabeamento estruturado;

De  forma  preliminar,  importante  consignar  que  a  exigência

editalícia tem previsão no artigo 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93, observe:

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; 

Como ressai do dispositivo, cabe à participante do procedimento

licitatório  comprovar  para  a  Administração  Pública,  por  meio  de  documentos

técnicos, que tem a aptidão para a execução do objeto licitatório.

No caso em apreço,  observa-se que o cerne recursal  está  na

insurgência  da  empresa  quanto  à  conclusão  emitida  sobre  os  documentos  de

comprovação  técnica,  desbordando,  portanto,  de  interpretações  editalícias  ou

mesmo da legalidade da exigência.

Em  situações  tais,  que  caminham  eminentemente  sobre

características técnicas, esta Administração tem por premissa oportunizar à unidade

demandante, isto é, a área regimentalmente estruturada para gerenciar o serviço,

obra  ou  compras  que  subsidiam  a  atividade-fim  da  instituição,  opinar  sobre  a

questão técnica.

Tal providência se justifica na medida em que a própria unidade

demandante gerenciará o contrato após formalizado e tem o dever de zelar pela
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regular  execução  do  objeto.  Além disso,  é  a  unidade  que  detém conhecimento

específico sobra a matéria.

E ao assim proceder, a matéria foi submetida à manifestação da

Diretoria de Obras que, por seu turno se manifestou:

Em resposta à solicitação da Coordenadoria do Assessoramento da
Diretoria-Geral  (evento  273),  com relação  ao  recurso  interposto  no
Edital de Licitação n. 34/2017, notadamente acerca da inabilitação da
firma GCE S/A no contexto da Construção do Estacionamento Vertical
do Tribunal de Justiça, por não apresentar a CAT – Certidão de Acervo
Técnico solicitado no item 15.3 alínea “d” do Edital, temos a informar
o que segue:
1) Após análise dos autos, não foi encontrado a CAT solicitada, de
engenheiro eletricista da rede elétrica e de cabeamento estruturado;
2) Na Planilha Orçamentária, item 3.2 do Termo de Referência, consta
a  precificação  dos  serviços  de  Engenheiro  Eletricista  Sênior,  cujo
valor estimativo sem BDI é da ordem de R$17.949,80 (dezessete mil,
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos);
3)  Em complemento ao item anterior,  acrescente-se que o  Edital  é
claro ao prever que são necessários, no mínimo, 01 (um) engenheiro
civil  e  um engenheiro eletricista,  o  que demonstra,  claramente que
não  poderiam  ser  aglutinadas  as  competências  em  apenas  um
engenheiro civil (item 15.3 “b” do edital 034/2017);
4) A ausência de tal requisito inviabiliza tecnicamente a contratação
dos serviços em licitação.
Diante  do  exposto,  sigam  os  autos  à  Diretoria-Geral  para
conhecimento e deliberação. 

Portanto, pelo que restou evidenciado, não logrou êxito a empresa

GCE  S/A.  em  demonstrar  para  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  para  a

unidade  técnica  competente  deste  Tribunal  (Diretoria  de  Obras)  acerca  de  sua

capacidade técnica para  execução do objeto licitatório,  descumprindo,  em última

análise  o  edital,  uma  vez  que  deixou  de  fazer  constar  em  seu  quadro  técnico

profissional exigido no instrumento convocatório.
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Deste modo, fundamentada na manifestação técnica da Diretoria

de Obras e no caderno editalício, nego provimento ao recurso da empresa GCE S/A.

3º  –  Do  recurso  da  empresa  Alcance  Engenharia  e

Construção Ltda.

Aduz a recorrente que foi inabilitada pela Comissão Permanente

de  Licitação  por  não  ter  apresentado  a  declaração  de  indicação  de  engenheiro

eletricista  o  que,  ao  seu  entender,  não  corresponde  à  realidade,  já  que  a

documentação que acostou à sua proposta demonstra que o engenheiro eletricista

pertence ao seu quadro de pessoal  e,  portanto,  atende ao edital  de licitação nº

034/2017 (item 15.3 “b”).

Historia que ao indicar o engenheiro Thiago Ferreira Augusto, com

a respectiva “Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo ou Função de nº

14201700000004086496”, deu cumprimento à exigência editalícia.

Fulcrada no art. 30 da Lei n 8.666/93, em informações prestadas

pelo CREA-MG, doutrina e jurisprudência do TCU e STJ, a recorrente concluiu ter

atendido ao item 15.3, “b”.

Por  fim,  requereu  o  provimento  do  recurso  para  reconhecer  o

desacerto da decisão da Comissão Permanente de Licitação, habilitando a licitante

para a fase seguinte do certame.

Aglutinou à sua peça recursal  a 17ª alteração em seu contrato

social, termo de autenticação de registro digital, relatório de filiais, termo de posse

de  administradores,  ART  do  engenheiro  eletricista  Thiago  Ferreira  Augusto  e

Certidão de Quadro Técnico.
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Em relação à insurgência recursal  a  Comissão Permanente de

Licitação concluiu:

Quanto à exigência de indicação de que o engenheiro eletricista faça
parte  do  quadro  técnico  da  empresa  junto  ao  CREA,  questão
levantada pela Recorrente ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA  não  há  se  falar  em  ilegalidade  e  tampouco  restrição  de
competitividade, sendo essa a forma mais simples de comprovação de
vínculo do profissional com a empresa.
Muito embora entenda a Recorrente que a simples apresentação de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e função junto
à  documentação,  seja  suficiente  para  comprovar  o  vínculo  do
profissional com a empresa, não foi esse o documento solicitado.
Além  disso,  na  própria  resposta  encaminhada  à  Recorrente,  a
representante  do  CREA afirma  que  para  que  a  ART  seja  válida,  é
necessário apresentar junto ao CREA o vínculo contratual, que pode
ser  demonstrado  através  da  carteira  de  trabalho  assinada,  ser  o
profissional sócio da empresa ou apresentar contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes.
Importante  ressaltar  que  na  documentação  técnica  apresentada
quando da abertura do certame constava apenas o questionamento
feito,  via  e-mail,  junto  ao  CREA-MG  e  a  ART  de  cargo  e  função.
Nenhuma cópia de contrato ou da carteira de trabalho assinada foi
juntada.
Ao ingressar com o recurso a Recorrente apresentou certidão emitida
pelo  CREA-MG,  datada  de  11  de  outubro  de  2017,  comprovando a
condição de responsável técnico do engenheiro eletricista no cargo
ou  função  de  integrante  do  quadro  técnico  conforme  ART  de
cargo/função de nº 4086496, desde 04/10/2017. Tal certidão para ser
considerada válida  como documentação deveria  ter  data  anterior  à
apresentação  dos  envelopes  o  que  conclui  entender  que  somente
comprovou-se  o  vínculo  junto  ao  Conselho  após  a  abertura  do
certame.
Desta feita não foi apresentado nenhum documento, em tempo hábil,
da comprovação do vínculo do profissional com a empresa.
Extrai-se do edital que:
24. Não será concedido prazo para apresentação de documentos que
não forem entregues envelopados no momento da habilitação.
(…)
30. Serão inabilitados os interessados cuja documentação estiver em
desacordo com as condições e especificações deste edital e/ou da Lei
Federal n° 8.666/93, com as modificações posteriores.
Quanto às exigências contidas no edital,  não tendo sido o mesmo
impugnado, não cabe, no momento, qualquer questionamento acerca
do seu teor.
Quando da apreciação da documentação a Administração atrelou o
julgamento aos critérios de aferição previamente definidos no edital,
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conforme estabelecido na Lei 8.666/93, em seu artigo 41:
A Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e  condições  do
edital,  ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada,  obedecendo  ao
princípio do julgamento objetivo.
Vale  ressaltar  também,  que  a  decisão  da  comissão,  em  momento
algum, feriu os princípios norteadores dos processos licitatórios,  e
tampouco  diminuiu  ou  restringiu  a  competição  tendo  em  vista  o
número de participantes habilitados.

Observa-se, portanto que a questão meritória reside em aceitar,

ou  não,  a  demonstração  de  vínculo  entre  o  profissional  técnico  Thiago  Ferreira

Augusto, engenheiro eletricista, e a empresa recorrente.

A esse respeito, o recurso deve ser provido. Explico.

É que restou comprovado nos autos que o engenheiro  Thiago

Ferreira  Augusto  foi  indicado  nos  termos  do  item  15.3,  “b”  do  edital  como

pertencente  ao  quadro  técnico  da  empresa  Alcance  Engenharia  e  Construção,

conforme Certidão de Quadro Técnico acostada.

Ademais,  sem  adentrar  à  forma  objetiva  como  foi  tratada  a

questão  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  mas  com  vistas  na  efetiva

indicação do profissional às fls. 70 do evento 249, esta Diretoria-Geral chegou à

conclusão de que a exigência editalícia suso mencionada restou comprovada. Mas,

ainda que pairassem dúvidas quanto à demonstração de o profissional pertencer à

empresa,  poderia  valer-se  da  prerrogativa  conferida  no  art.  43,  §3º  da  Lei  nº

8.666/93 para esclarecer se tal profissional compunha o quadro técnico da empresa,

fato que se tornou desnecessário na medida em que a própria empresa acostou a

Certidão de Quaro Técnico às suas razões recursais.

Nessa  linha,  ainda  que  se  considerasse  ausente  requisito  de

habilitação,  no  contexto  das  contrarrazões  adveio  informação  a  corroborar  a
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indicação anterior (fls. 70 do evento 249), no sentido de que a licitante preenche os

requisitos  necessários  nesse  ponto  específico,  razão  pela  qual,  habilitá-la  a

participar das demais fases do procedimento significa, em última instância, garantir a

efetiva  competitividade  no  certame,  posição  há  muito  adotada  por  esta

Administração,  que  prestigia  o  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  em

detrimento do formalismo.

Outrossim,  reafirme-se  que  a  Certidão  de  Quadro  Técnico

acostada não visa trazer aos autos fato novo, pois teve por escopo tão somente

demonstrar que aquele profissional indicado na proposta, diga-se, nos termos do

edital (item 15.3, alínea “b”) pertence, de fato, ao quadro técnico da licitante.

De mais a mais, diferente do que propõe a Comissão Permanente

de Licitação, o fato de a Certidão de Quadro Técnico ser posterior à realização do

certame, ou seja, datada de 11.10.2017, não acarreta prejuízo à competitividade e à

lisura do certame, uma vez que exsurgiu como elemento de defesa no contexto das

razões do recurso da licitante.

Assim, fundamentada no princípio da vinculação ao instrumento

convocatório,  dou  provimento  ao  recurso  da  empresa  Alcance  Engenharia  e

Construção Ltda, habilitando-a, portanto, para a fase de classificação.

Ante ao exposto, com fulcro nas razões acima apresentadas:

a)  conheço do  recurso  interposto  pelas  empresas  TVA

Construção e Locação de Equipamentos EIRELI, GCE S/A e Alcance Engenharia e

Construções Ltda.

b)  nego provimento aos  recursos  das  empresas  TVA
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Construção e Locação de Equipamentos EIRELI, GCE S/A.

b) dou provimento ao recurso da empresa Alcance Engenharia

e Construção Ltda., para habilitá-la a participar da fase classificatória da Licitação

nº 034/2017.

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação

para providências seguintes.

Publique-se  a  presente  decisão  para  conhecimento  dos

interessados.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos

Diretora-Geral
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