
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 09.0192/2018 
Tomada de Preços n. 006/2019 
Objeto: OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL
OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa  CG CONSTRUÇÕES
LTDA,  CNPJ 22.476.541/00014-23, aos termos do Edital da Tomada de
Preços n. 006/2019, deflagrado no processo administrativo descrito
acima, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça apresentada.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema Impugnação, conforme item 8, de onde se extrai: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente
Edital,  até  o  segundo  dia  útil,  antecedente  a  abertura  dos
envelopes  de  habilitação,  bem  como  poderá  suscitar  eventual
falha ou irregularidade que viciem esse instrumento;

8.2.  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  o
presente  Edital,  desde  que  protocole  o  seu  pedido  até  05
(cinco) dias úteis antecedentes a data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação;

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
a impugnação ora analisada atende ao requisito de tempestividade,
pois, pois tal pedido de esclarecimento foi recebido às 10h15min do
dia  1.07.2019,  sendo  que  a  abertura  da  licitação  só  ocorrerá  em
15.07.19 às 09H.

No mérito, versa pugna pela exclusão do item 10.4.3 (Comprovação
de  aptidão  da  empresa  de  forma  individual,  para  o  desempenho  de
atividade pertinente e compatível com o objeto da obra […]), por
entender que tal aptidão deveria ser exigida apenas do profissional
responsável técnico. 
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DO MÉRITO 

As razões da empresa não merecem prosperar.

Trata-se de certame com preço estimativo de quase trezentos mil
reais,  cuja  a  execução  ocorrerá  a  aproximadamente  100km  (cem
quilômetros) do Município de Porto Velho, local onde não existe a
disponibilidade  de  todos  os  materiais,  tanto  que,  as  planilhas
preveem mobilização e desmobilização. 

A Impugnante quer fazer crer que a exigência de comprovação de
execução pela empresa de mero “revestimento e pintura” é desarrazoada
diante de um objeto dessa natureza. Respeitando as vedações legais
não foram requisitados sequer quantitativos mínimos, ou seja, 1m² de
pintura  ou  revestimento  já  será  o  bastante  (em  adição  as  demais
exigências) para a qualificação técnica da empresa.

A administração prestigiando a ampla competitividade entendeu
que a comprovação de 1m² é o suficiente a habilitar tecnicamente a
empresa  a  executar  os  946,00m²  da  planilha,  como  isso  pode  ser
desarrazoado?.

Vejamos os termos impugnados:

“10.4.3. Comprovação de aptidão da empresa de forma individual,
para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da  obra, através  de Atestado  (s) ou  certidão (s)  de
Execução  de  obra  (s)  fornecido  (s)  por  pessoa  jurídica  de
direito público ou privado, que tenha compatibilidade com as
parcelas de maior relevância técnica do objeto deste edital,
especificadamente  na  característica  mínima  seguinte:  a)
“Revestimentos e Pintura” – item 08 da Planilha Orçamentária,
que justifica-se pela maior complexidade e valor.

Outros itens que esclarecerem a exigência supracitada:

10.4.3.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação  e  endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do
signatário,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação  de  sua  veracidade  por  parte  da  Administração,
conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

10.4.4. Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de
Pessoal ou corpo diretivo, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor (es) de Certidão
de Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA ou CAU por execução
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de obra ou serviços de características semelhantes às do objeto
licitado; “

O  art.  30,  da  Lei  8.666/93,  ao  tratar  das  exigências
habilitatórias  pertinentes  à  capacitação  técnica  dos  licitantes,
estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade técnica-
operacional do licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade
técnica-profissional (relativa ao profissional integrante dos quadros
permanentes da empresa e indicado como responsável técnico pela obra
ou serviço) Vejamos:

“Art.  30.  A  documentação  relativa  à  qualificação  técnica
limitar-se-á a:

I – (...)

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”.

O  §1º  do  art.  30,   esclarece  que  a  comprovação  de  aptidão
referida no inc. II do caput deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado,  devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes.

Subsiste, ainda, a capacidade técnico-profissional, contemplada
pelo inc. I do §1º do art. 30, que é a “comprovação do licitante
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta,  profissional  de  nível  superior  ou  outro  devidamente
reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor  de  atestado  de
responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características  semelhantes  (...),  vedadas  as  exigências  de
quantidades mínimas e prazos máximos”.

Logo, nos termos da legislação citada,  pode-se exigir tanto a
capacidade  técnica-operacional,  quanto  a  capacidade  técnico-
profissional da licitante.

Necessário pontuar que a despeito do longo questionamento da
empresa quanto a impossibilidade de registro do acervo em nome de
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pessoa  jurídica,  tal  exaustivo  raciocínio  sequer  tem  razão  de
existir, posto que o edital em referência não faz tal exigência.

Assim, deparamos com os arts. 30, inc. II, 30, §3º, 30, §6º, 30,
§10, e 33, inc. III do diploma legal já referenciado, onde permanecem
exigências de demonstração de aptidão da própria empresa concorrente
– e não do profissional existente em se quadro funcional-, inclusive
mediante a apresentação de atestados, certidões e outros documentos
idôneos

Nas  lições,  sempre  atuais,  do  saudoso  mestre  Hely  Lopes
Meirelles, destaca-se que:

“A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo
exigível,  (…)  o  texto  legal  deixou  a  critério  da  entidade
licitante  estabelecer,  em  cada  caso,  as  exigências
indispensáveis  à  garantia  do  cumprimento  das  obrigações,
exigências, essas, que devem ser pertinentes e compatíveis com
o objeto da licitação” (Direito Administrativo, 20ª ed., 1995,
p. 270).

Nesse sentido, temos Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas
Licitações e Contratos, 1994, p. 149, citando Antônio Carlos Cintra
do Amaral:

“1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes,
a  Administração  deve,  com  base  na  Lei  8.666/93,  exigir
atestados referentes à sua capacitação técnica, com vistas à
‘comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e  compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o
objeto da licitação’ (art. 30,II).

Além  da  aptidão  da  empresa,  comprovável  em  função  de  sua
experiência,  a  Administração  deve  exigir  comprovação  da
‘capacitação técnico-profissional’, nos termos do §1º do mesmo
art. 30.  Essas comprovações podem ser dispensadas no caso de
obras licitadas mediante a modalidade ‘Convite’ (§1º do art.
37).

2. A Lei nº 8.666/93 não estabelece limites para exigências
quanto  à  capacitação  técnico-operacional  de  empresas
licitantes, devendo tais limites, portanto, ser estabelecidos
em  cada  caso,  levando-se  em  conta  a  pertinência  e
compatibilidade a que se refere o inc. II do art. 30, bem como
a noção de indispensabilidade, contida no inc. XXI do art. 37
da Constituição Federal” (grifei)

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Exatamente  sobre  o  tema  ora  discutido,  assevera  Yara  Darcy
Police Monteiro:

“Questão que foi muito controvertida, todavia já pacificada na
doutrina  e  jurisprudência,  é  a  relativa  à  comprovação  da
capacitação técnica da empresa e do profissional responsável
nas  licitações  para  contratação  de  obras  e  serviços  de
engenharia. Não mais pairam dúvidas de que, segundo a dicção do
art. 30, II, e seu §1º, I, pode o edital exigir a ‘comprovação
de  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o
objeto da licitação’  da empresa participante, sem prejuízo da
comprovação de aptidão dos membros da equipe técnica que se
responsabilizarão pelos trabalhos, na forma e com as limitações
fixadas  no  citado  §1º  e  inc.  I  do  mesmo  art.  30”  (cf.
Licitação: Fases e Procedimento, NDJ, 2000, p. 43)(grifei).

E já que a impugnante de ocupou de trazer jurisprudências, essa,
inclusive,  é  a  inteligência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, in
verbis:

“Administrativo. Licitação. Interpretação do art. 30, II e §1º,
da Lei 8.666/93. 1. Não se comete violação ao art. 30, II, da
Lei .666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se a
comprovação,  em  nome  da  empresa  proponente,  de  atestados
técnicos emitidos (…) 2.‘O exame do disposto no art. 37, XXI da
Constituição  Federal,  e  sua  parte  final,  referente  a
‘exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à  garantia  do  cumprimento  das  obrigações’,  revela  que  o
propósito  aí  objetivado  é  oferecer  iguais  oportunidades  de
contratação  com  o  Poder  Público,  não  a  todo  e  qualquer
interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa
evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar
aquilo  a  que  se  propõe’ (Adilson  Dallari).  3.  Mandado  de
segurança  denegado  em  primeiro  e  segundo  graus.  4.  Recurso
especial  improvido”  (Res.  Nº  172.232-SP,  rel.  Min.  José
Delgado, DJU de 21.9.98, RSTJ 115/194) (grifei).

“Administrativo.  Procedimento  Licitatório.  Atestado  Técnico.
Comprovação.  Autoria.  Empresa.  Legalidade.  Quando,  em
procedimento  licitatório,  exige-se  comprovação,  em  nome  da
empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da
Lei  nº  8.66/93. É  de  vital  importância,  no  trato  da  coisa
pública,  a  permanente  perseguição  ao  binômio  qualidade  e
eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica
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do contrato, mas também a consideração de certos fatores que
integram a finalidade das licitações, (...), sempre em atenção
à  pedra  de  toque  do  ato  administrativo  –a  lei  –  mas  com
dispositivos  que  busquem  resguardar  a  Administração  de
aventureiros  ou  de  licitantes  de  competência  estrutural,
administrativa  e  organizacional  duvidosa.  Recurso  provido
(Resp.  nº  44.750-SP,  rel.  Ministro  Francisco  Falcão,  1ª  T.,
unânime, DJ de 25.9.00)” (grifei)

Em  contradição  aos  julgados  apresentados  pela  impugnante,
também se manifestou o Egrégio Tribunal de Contas da União:

“Habilitação.  Qualificação  técnica.  Capacitação  técnico-
profissional. Capacitação técnico-operacional. Concorrência. A
estabilidade  do  futuro  contrato  pode  ser  garantida  com  a
exigência  de  atestados  de  capacitação  técnico-profissional
aliada ao estabelecimento de requisitos destinados a comprovar
a capacitação técnico-operacional nos termos do inciso II do
art.  30  da  Lei  nº  8.666/93. (TC-009.987/94-0,  publicado  no
Boletim de Licitações e Contratos, NDJ, 1995, vol. 11, p. 564).

Notadamente na Decisão nº 767/98, a Corte de Contas consignou
que a lei de licitações “não proíbe o estabelecimento de requisitos
de  capacitação  técnico-operacional,  mas,  sim,  retira  a  limitação
específica  relativa  à  exigibilidade  de  atestados  destinados  a
comprová-la, deixando que a decisão quanto a essa questão fique a
critério da autoridade licitante, que deve decidir quanto ao que for
pertinente, diante de cada caso concreto, nos termos do art. 30, II”.

Para salvaguardar o interesse público que a lei admite que se
verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu responsável
técnico, para efeitos habilitatórios.

Negar que a lei admite a exigência de capacitação técnica em
relação  à  empresa,  capacitação  esta  pertinente  à  características,
quantidades e prazos em relação ao objeto licitado, é tornar sem
efeito os comandos do inc. II do art. 30.

Como  foi  sopesado  na  introdução,  sequer  poder-se-ia  afirmar,
neste  caso,  que  a  exigência  editalícia  seria  restritiva  da
competição, nos termos do art. 3º, §1º, inc. I da Lei 8.666/93.

Com efeito, proclama o mencionado artigo:

“§1º do art. 3º. É vedado aos agentes públicos:
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I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustem o
seu  caráter  competitivo  e  estabalecem  preferências  ou
distinções em razão da naturalidade, da sede, ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante  para  o  específico  objeto  do  contrato” (grifo
nosso).

Quer dizer, não se pode, por amor à competição, deixar de prever
requisitos  que  sejam pertinentes e relevantes  ao  atendimento  do
objeto perseguido, à luz do interesse público.

O  que  o  dispositivo  visa  coibir  é  a  exigência  infundada,
dirigida  exclusivamente  a  privilegiar  alguns  e  afastar  outros
licitantes,  sem  qualquer  justificativa.  No  entanto,  não  fere  a
competição a exigência de requisitos que, de fato, sejam necessários
no caso concreto, face ao objeto a ser contratado.

Novamente: A administração prestigiando a ampla competitividade
entendeu  que  a  comprovação  de  1m²  é  o  suficiente  a  habilitar
tecnicamente a empresa a executar os 946,00m² da planilha, como isso
pode ser desarrazoado?.

Logo,  a  exigência  de  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional, estando prevista na Lei,bem como plenamente justificada
face à complexidade do objeto envolvido, não viola a competitividade.
Reitere-se, não pode ser tida como excessiva a exigência, quando a
complexidade do objeto assim o reclama, face às suas especificidades.

Marçal Justen Filho, que diz em relação ao art. 3º, §1º da Lei
em tela:

“O  dispositivo  não  significa,  porém,  vedação  às  cláusulas
restritivas  da  participação.  Não  impede  a  previsão  de
exigências rigorosas. Nem impossibilita exigências que apenas
possam ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se cláusula
desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a
selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns
particulares.  Se  a  restrição  for  necessária  para  atender  ao
interesse  público,  nenhuma  irregularidade  existirá  em  sua
previsão.  Terão  de  ser  analisados  conjuntamente  a  cláusula
restritiva e o objeto da licitação. A inviabilidade não reside
na  restrição  em  si  mesma,  mas  na  incompatibilidade  dessa
restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação
é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF ('... o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
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econômica  indispensáveis  à  garantia  do  cumprimento  das
obrigações’)”.

Um pouco mais adiante complementa:

“O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias
para seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão
ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o
particular deverá assumir”

Logo, no exemplo em referência, a Administração poderia exigir
atestados  comprobatórios  da  execução  de  1m²  de  pintura  ou
revestimento, desde que não reclamasse que o dito serviço tivesse
sido realizado em  localidade predeterminada, por exemplo.

A exigência de execução dos serviços de pintura ou revestimento,
submete-se  à previsão  legal afeta  à compatibilidade da experiência
anterior com as características da obra a ser realizada ainda que não
existam quantitativos mínimos.

Nesse  escopo,  os  serviços  dessa  natureza,  por  parte  do
contratado, exigem todo um planejamento e metodologia, para que sejam
possível atender a qualidade e ao prazo de execução.

Logo,  a  exigência  contida  no  item  10.4.3  do  instrumento
convocatório não se mostra excessiva ou desarrazoada, motivo pelo
qual não assiste razão a impugnação apresentada.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro no item 8 do Edital,  conheço da
impugnação apresentada para no mérito julgada improcedente, mantendo
inlaterados os termos do edital.

Porto Velho, 2 de julho de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH

JANIM DA SILVEIRA MORENA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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