
RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2018

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE: CONSTRUTORA VEGA LTDA - EPP

A  Comissão  Permanente  de  Licitação  do  Município  de  Nova  Lima,  no  exercício  da
competência que lhe confere o § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, tempestivamente, julga e responde o
recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA VEGA LTDA - EPP, com as seguintes razões de fato e de
direito:

O presente recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal.

Alega a recorrente, em síntese, que a decisão da Comissão Permanente de Limitação
pela sua inabilitação não merece prosperar,  tendo em vista que os atestados de capacidade técnica
apresentados demonstram a execução de serviços que atendem ao exigido no edital. 

Indicou ainda que foi inabilitada por questões de excesso de rigorismo formal e que a sua
inabilitação prejudica o certame posto que participaram apenas duas empresas,  caracterizando uma
concorrência mínima. 

Por fim, requereu o conhecimento do presente recurso e seu provimento para declará-la
habilitada no certame.

As demais licitantes foram intimadas do recurso, sendo apresentada contrarrazões pela
licitante  PETREL  ENGENHARIA  que  alegou  em  síntese  que  a  recorrente  não  apresentou  atestados
atendendo às exigências do edital, e o atestado de visita está sem assinatura autenticada em cartório. 

Face aos argumentos acima, faz-se as seguintes considerações:

A  recorrente  foi  inabilitada  porque  nos  termos  do  relatório  técnico  do  setor  de
engenharia, não foi apresentado atestado técnico comprovando quantitativo mínimo exigido no item
5.2.3, alínea c.3 do edital. 
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O edital assim exigiu:

Tendo em vista que as razões do recurso são pertinentes ao atestado apresentado pela
recorrente, e que as informações nele contidas são integralmente de cunho técnico, para aclaramento
da situação, o documento foi encaminhado ao setor de engenharia da Prefeitura para que o responsável
emitisse parecer sobre a conformidade dos atestados às exigências do edital,  que manifestou-se nos
seguintes termos:
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Conforme  jurisprudência  do  TCU,  é  legal  a  exigência  no  edital  de  comprovação  de
execução  de  quantitativos  mínimos  compatíveis  com  o  objeto  licitado,  não  podendo  ser  alegado
qualquer desconhecimento por parte do licitante:

“É legal, para a comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante, a
exigência  de  quantitativos  mínimos,  executados  em  experiência  anterior,
compatíveis com o objeto que se pretende contratar. 
Denúncia  acerca  de  possíveis  irregularidades  em  pregão  promovido  pelas
Centrais  Elétricas  de  Rondônia  S.A.  (Ceron),  destinado  à  contratação  de
fornecimento e instalação de módulos  fotovoltaicos  no  total  de  120 kWp de
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capacidade,  apontara  possível  restrição  à  competitividade  do  certame,
decorrente  de  exigência  editalícia  de  quantitativos  mínimos  em atestado  de
capacidade  técnico-profissional.  Sinteticamente,  o  edital  requeria  a
apresentação de certidões de acervo técnico de engenheiros, emitidas pelo Crea,
demonstrando  experiência  em  projetos  executivos  e  gerenciamento  de
construção  de  usinas  fotovoltaicas  com  capacidade  de  pelo  menos  30  kWp.
Revisitando os requisitos do inciso I do § 1º do art.  30 da Lei 8.666/93, o relator
registrou  que  a  interpretação  que  “mais  se  coaduna  com  o  interesse  da
Administração de se resguardar quanto à real capacidade técnica da licitante de
prestar adequadamente os serviços pactuados” é a que vincula a vedação de
exigências de quantidades mínimas ao número de atestados, e não aos serviços
objeto dos atestados fornecidos. No caso concreto,  pela complexidade técnica
dos  serviços,  entendeu  o  relator  ser  “imprescindível  a  apresentação  de
atestado de capacidade técnico-profissional  com exigência  de quantitativos
mínimos,  sob  pena  de  a  Administração  atribuir  responsabilidade  pela
prestação  dos  serviços  a  profissionais  que  não  detêm  capacidade  técnica
demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”. Em tais  circunstâncias,  refletiu  o  relator,  “o  que
deve ser então ponderado é se os quantitativos mínimos exigidos em relação à
capacidade  técnico-profissional  das  licitantes  restringiram  excessivamente  a
competitividade do certame em tela”.  Na licitação em análise  o quantitativo
exigido no edital  correspondia a apenas 25% do total a ser contratado,  “não
podendo ser considerado, a priori, exorbitante a ponto de se inferir ter havido
restrição indevida à competitividade do certame”. Nada obstante, entendeu o
relator ser necessária,  ante a ausência de justificativas para os quantitativos
requeridos,  a  expedição  de  determinação  à  Ceron  para  que,  “em  futuras
licitações,  ao  exigir  quantitativos  mínimos  para  fim  de  comprovação  da
capacidade  técnico-profissional  das  licitantes,  apresente  a  devida  motivação
dessa decisão administrativa,  evidenciando que a exigência é indispensável  à
garantia  do  cumprimento  da  obrigação  a  ser  assumida  pela  vencedora  do
certame”.  O  Plenário,  acolhendo  a  proposta  do  relator,  julgou  parcialmente
procedente a Denúncia, expedindo a determinação sugerida.” (TCU -  Acórdão
3070/2013-Plenário,  TC  018.837/2013-1,  relator  Ministro  José  Jorge,
13.11.2013) (GN). 

Noutro ponto,  em sede de contrarrazões,  a  licitante  Petrel  Engenharia alegou que a
empresa  deveria  também  ser  mantida  “desclassificada”  pois  apresentou  atestado  de  visita  sem
assinatura autenticada em cartório. 

O edital assim dispõe:
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Constou em ata que:
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Diante do exposto,  conforme registrado na ata  da  sessão e  com suporte no parecer
técnico do setor de engenharia do Município, julgo improcedente o pleito da recorrente, e nos estritos
termos do art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, submeto à autoridade superior a presente decisão.

 

Nova Lima, 11 de outubro de 2018.

Eliana Lúcia Santana Júlio César de Souza
Presidente da CPL Vice-Presidente da CPL

Junia  Joviana Lúcia da Silva Débora de Araújo Ferreira
Membro Membro

Patrícia Leandra Vieira dos Santos Matheus Couto Bastos Abalém
Membro Membro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 191/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2018

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE: CONSTRUTORA VEGA LTDA - EPP

1–A  licitante  CONSTRUTORA  VEGA  LTDA  -  EPP. interpôs  recurso  administrativo
tempestivo, tendo sido suspenso o prosseguimento do feito, em razão da eficácia suspensiva atribuída
ao recurso.

2 – Alega que a decisão da Comissão Permanente de Licitação pela sua inabilitação não
merece prosperar tendo em vista que, diferentemente do que foi apontado, os atestados de capacidade
técnica apresentados demonstram a execução de serviços que atendem ao exigido no edital. 

3 – A licitante Petrel Engenharia tomou ciência do recurso interposto, momento em que
apresentou  suas  contrarrazões  alegando  que  a  recorrente  não  apresentou  atestados  atendendo  as
exigências do edital, e o atestado de visita foi apresentado sem assinatura autenticada em cartório.

4 – Conforme se verifica na ata da sessão do dia 28/09/2018, a licitante recorrente não
apresentou a declaração de dispensa de visita técnica exigida no edital com a firma reconhecida. 

5  –  Quanto  ao  atestado  de  capacidade  técnica,  por  se  tratar  de  questão  de  cunho
técnico, o mesmo foi encaminhado ao setor de engenharia da Prefeitura que concluiu que a recorrente
não comprovou a execução dos quantitativos mínimos exigidos no edital. 

6 – Conforme posicionamento exarado pelo Tribunal de Contas da União, há legalidade
na  exigência  de  quantitativos  mínimos  para  assegurar  a  regular  execução da  obra,  conforme vasta
jurisprudência e ainda conforme a Súmula 263:
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“  Súmula nº 263 TCU - Para a comprovação da capacidade técnico-operacional
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”

DECISÃO:  Isto  posto,  acolho as  razões  da  Comissão Permanente de Licitação e  julgo
improcedente o pleito da Recorrente.

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes.

Nova Lima, 11  de outubro de 2018.

Vitor Penido de Barros
Prefeito
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Nova Lima, 11 de outubro de 2018.

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.  Sª.  que o recurso interposto pela licitante  CONSTRUTORA
VEGA LTDA – EPP, foi julgado improcedente, conforme cópia da decisão em anexo. 

Atenciosamente,
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