
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processos nº : 201905000171992 
Interessado : Diretoria de Obras 
Objeto :  Projetos complementares destinados à obra de construção do Fórum de Bela
Vista de Goiás.
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pelas empresas EMBEC   -
Empresa Brasileira de Engenharia e Construção LTDA - EPP, JF Engenharia LTDA - EPP e L.C.
Engenharia EIRELI ME, 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 Tomada de Preços de nº 026/2019, que tem por objeto a  contratação de
empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos  complementares  básicos/executivos,
projeto de fundação, projeto de estrutura de concreto, projeto de estrutura metálica, projeto
hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, gás GLP, projeto elétrico, rede estabilizada,
cabeamento estruturado, SPDA, som, sistema de segurança e compatibilização dos projetos
destinados à obra de construção do Fórum de Bela Vista de Goiás.

DAS RAZÕES DAS RECORRENTES

 EMBEC - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Alega a Recorrente que as licitantes Actum Construções e Administração de Obras Eireli
– EPP;  Diedro Arquitetura e Engenharia Ltda – ME; MA Pereira Engenharia – ME; Oliveira
Araújo Engenharia Ltda – EPP;  RCG Engenharia Eireli devem ser inabilitadas para o lote 04
por não comprovarem, através de atestados e respectivas certidões de acervo técnico (CAT),
requisito  relacionado  à  capacitação  técnico-profissional,  no  que  tange  às  especificações
exigidas para o referido lote, referente ao reaproveitamento de água das chuvas e dos drenos
de  ar-condicionado,  bem  como  a  previsão  de  poços  de  infiltração  e  outras  práticas  de
sustentabilidade. 

A Recorrente faz menção que tais exigências/especificações estão contidas no Anexo I,
item 4.1 do Lote 04 (Projeto Hidrossanitário, Projeto do Sistema de Proteção e Combate a
Incêndio e GLP) do Termo de Referência do aludido Edital.
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Requer, ao fim, a inabilitação das empresas supramencionadas.

JF ENGENHARIA LTDA - EPP 

A Recorrente iniciou a peça recursal relatando sua inabilitação para participar do Lote 03
da presente Tomada de Preços, solicitando a revisão da decisão. Menciona, ainda, o item 15.3
referente à Qualificação Técnica deste instrumento editalício como embasamento para o seu
pedido. 

Alega que apresentou Certidão de Acervo Técnico n° 342/2008 e respectivo atestado, na
qual comprova a experiência em projeto de instalação elétrica de alta e baixa tensão, projeto
de  cabeamento  estruturado  e  projeto  de  subestação  de  energia  elétrica,  itens  estes  que
representariam  a  maioria  das  exigências  previstas  para  este  lote  e  demonstrariam  a
experiência  da  recorrente  no  que  toca  à  elaboração  de  projetos  com  “características
semelhantes”. 

Requer,  face as  razões recursais  apresentadas,  a  revisão da decisão em relação à
inabilitação para o lote 03.

L.C. ENGENHARIA EIRELI ME

Alega a Recorrente que está habilitada também para o lote 04, e não somente para os
lotes 03 e 05, como restou demonstrada na análise quanto à qualificação técnica realizada pela
Comissão. 

Argumenta  que  em  meio  à  documentação  apresentada  na  reunião,  constavam  as
Certidões de Acervo Técnico para Projeto de Instalações Hidrossanitárias,  para Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio e para Projeto de Instalação de GLP, que a habilitariam para
o  lote  em  questão,  uma  vez  que  comprovariam  a  experiência  anterior  exigida  para  a
elaboração dos referidos projetos. Mencionou, ainda, que a própria Comissão utilizou-se de tais
CATs,  relacionando-as  no  Quadro  de  Análise  das  Qualificações  Técnicas  das  empresas
licitantes.

Requer, ao final, a retratação da decisão, no que diz respeito à inabilitação para o lote
04.

DAS CONTRA-RAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal estabelecido.
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DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões das recorrentes tem-se que:

Em  relação  às  alegações  da  empresa  EMBEC  –  EMPRESA  BRASILEIRA  DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

É de cunho obrigatório, no edital 

(…) 

b)  comprovação     da     capacitação     técnico  -  profissional de cada um dos
engenheiros     indicados como responsáveis pela elaboração do(s)
projeto(s),  objeto desta licitação,  através     de     um     ou     mais     atestados de
capacidade técnica,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  acompanhados     das     respectivas     certidões     de     acervo     técnico ou
registro de responsabilidade técnica (CAT ou RRT), emitidas     pelo     CREA ou
CAU,  comprovando a elaboração de projetos com características
semelhantes aos licitados; (grifo nosso)

Analisando o conteúdo do Anexo I do edital, mais especificamente o lote 4, resta claro
que as regras ali  elencadas são destinadas à empresa contratada, pois discorrem, única e
exclusivamente, acerca de como deverão ser elaborados os projetos, a forma de apresentação
e entrega, não constando ali, nenhuma exigência de habilitação. Recurso, como de costume da
licitante, de caráter meramente protelatório.

Quanto ao recurso interposto pela empresa JF ENGENHARIA LTDA - EPP

É de fácil visualização, na planilha contendo a análise das Certidões de Acervo Técnico
– CAT, com seus respectivos atestados, que a Recorrente não comprovou a elaboração de
projetos relativos ao sistema de segurança, som e SPDA. Vale ressaltar que as exigências
foram mínimas e que outros atestados poderiam ter sido apresentados para a comprovação
uma vez que é permitido a apresentação de um ou mais atestados para tal comprovação.

Em relação ao recurso interposto pela empresa  L.C. ENGENHARIA EIRELI ME

É de cunho obrigatório, no edital:
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c)  comprovação     da     capacitação     técnico  -  profissional     de     cada     um     dos
engenheiros     indicados como responsáveis pela elaboração do(s)
projeto(s),  objeto desta licitação,  através     de     um     ou     mais     atestados de
capacidade técnica,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  acompanhados     das     respectivas     certidões     de     acervo     técnico ou
registro de responsabilidade técnica (CAT ou RRT), emitidas     pelo     CREA ou
CAU,  comprovando a elaboração de projetos com características
semelhantes aos licitados; (grifo nosso)

Resta  bem  claro  que  os  atestados  deverão  ser  apresentados  acompanhados  das
respectivas certidões de acervo técnico comprovando que o profissional elaborou projetos com
características semelhantes aos licitados em cada um dos lotes. 

Extrai-se da planilha contendo a análise da qualificação técnica:

Critérios utilizados para análise:

1.  Não foi  exigida a  comprovação de capacidade técnica para  o lote  5,
estando, portanto todas as empresas aptas a concorrer caso não tenham
sido vencedoras de outros lotes.
2.  Não tendo  sido  exigida  a  declaração de  indicação  dos  responsáveis
técnicos foi levado em consideração, para análise da qualificação técnica,
apenas  os  responsáveis  registrados  pela  empresa  junto  ao  CREA  ou
aqueles que apresentaram o registro de pessoa física junto ao CREA.
3. As competências foram verificadas junto às atuais resoluções do CREA
ou CAU.
4.  Não  foi  estabelecido  no  edital  metragens  específicas  ou parcelas  de
maior relevância, portanto os profissionais devem comprovar apenas ter
elaborado projetos com características semelhantes àqueles constantes da
planilha estimativa de custos
5.  Foi  considerado,  na  análise  de  habilitação  de  cada  profissional,  o
somatório dos atestados e CAT´s em seu nome.
6. Não foi admitido o somatório de atestados de vários engenheiros para a
comprovação da qualificação técnico-profissional  .
7.  As  exigências  constantes  do  edital  estão  dentro  dos  limites
estabelecidos no art. 30 da Lei 8.666/93. (grifo nosso)

Evidenciado estão os critérios objetivos utilizados para análise. Tanto é que a Recorrente
utilizou-se de um deles para fundamentar seu pedido. 

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,
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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  que  a  decisão  da  comissão,  em momento  algum,  feriu  os  princípios
norteadores dos processos licitatórios e tampouco diminuiu ou restringiu a competição.

Quanto às exigências contidas no edital, não tendo sido o mesmo impugnado, não cabe,
no momento, qualquer questionamento acerca do seu teor. 

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação dos recursos interpostos pelas empresas
EMBEC   - Empresa Brasileira de Engenharia e Construção LTDA - EPP, JF Engenharia LTDA -
EPP  e  L.C.  Engenharia  EIRELI  ME,  por  considerá-los  tempestivos  e  pelas  razões
retromencionadas, pugna pelo improvimento de todos, face a ausência de fundamentação legal
plausível  para  reforma  da  decisão  prolatada  na  Ata  de  Realização  da  Concorrência  nº
026/2019, datada do dia 16 de julho de 2019.

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,13 de agosto de 2019.
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Processo n° 201905000171992
Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 026/2019 (eventos 24/33), na modalidade Tomada de Preços, do

tipo menor preço por lote, destinado exclusivamente a Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte, objetivando a contratação de empresa(s) para o

desenvolvimento de projetos complementares básicos/executivos e

compatibilização dos projetos destinados à obra de construção do Fórum da

Comarca de Bela Vista de Goiás.

Após análise, a assessoria jurídica aprovou a minuta do edital (evento

34), os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Licitação (evento

35) e foram feitas as publicações devidas (evento 36).

Realizada a sessão no dia 16.7.2019 (evento 55), conforme ata de

realização da tomada de preços Edital nº 026/2019, foram inabilitadas as

empresas EGM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., SUPREMACIA

 e ., por nãoENGENHARIA EIRELI-ME SANTA LAURA CONSTRUTORA LTDA

terem comprovado a condição de microempresa/empresa de pequeno porte,

sendo que as demais empresas foram habilitadas.

Devidamente publicada a ata de realização da tomada de preços no

dia 22.7.2019, as empresas Embec – Empresa Brasileira de Engenharia e
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., e  apresentaramConstrução Ltda., JF Engenharia Ltda L.C. Engenharia EIRELI

os recursos acostados aos eventos 58/60.

A Comissão Permanente de Licitação, analisando os recursos

apresentados, manifestou-se pelo improvimento de todos, por ausência de

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

Realização nº 026/2019, e remeteu o feito a esta Diretoria para apreciação

(evento 61).

A assessoria jurídica desta Diretoria ofertou parecer.

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro no artigo 109, inciso I, “a”

da Lei nº 8.666/93, conheço de todos os recursos interpostos e, no mérito, para

as empresas . e Embec – Empresa Brasileira de Engenharia e Construção Ltda

. (eventos 58/59), nego-lhes provimento, e para a empresa JF Engenharia Ltda

 (evento 60), dou-lhe provimento, para habilitá-la aL.C. Engenharia EIRELI – ME

concorrer para o lote 4 do Edital nº 26/2019.

Isso posto, retornem-se os autos à Comissão Permanente de

Licitação para prosseguimento do certame, sob a ótica do critério estabelecido

pela assessoria jurídica desta Diretoria, com fulcro na jurisprudência pacífica do

Tribunal de Contas da União, no sentido de que a regra é aceitar o somatório de

atestados para fins de qualificação técnica, sendo que a restrição deve ser

devidamente justificada por razões técnicas e ter previsão expressa no edital,

reanalisando, caso necessário, a documentação das demais empresas

inabilitadas.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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