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AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018/DPE/PI

OBJETO:  Constitui o objeto desta licitação a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de
serviços de construção e reforma do edifício sede da Defensoria Pública
– PI, situado na Rua Nogueira Tapety, nº 138, bairro Noivos, em Teresina-
PI, de acordo com as especificações técnicas discriminadas no anexo I
(Projeto Básico) do Edital.

Senhores licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na
Concorrência nº 001/2018, que a sessão de abertura das propostas de
preços das empresas habilitadas no certame ocorrerá no dia 12/06/
2018, às 09hrs (horário de Brasília), no prédio da Casa de Núcleos
Especializados da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no Auditório
da ESDEPI, na Avenida Nossa de Fátima, 1342, Bairro de Fátima, Zona
Leste, CEP: 64.048-180/ Teresina - PI.

Teresina - PI, 04 de junho de 2018.

PRHISCILLA DE QUEIROZ GARCIA TAVARES DA MOTTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 Gabinete da Defensora Pública Geral
______________________________________________________________________

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 00325/2018
RECURSO ADMINISTRA TIV O DA EMBRESA CONSTRUTORA DÔTA
LTDA

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa
CONSTRUTORA DÔTA LTDA contra decisão da Comissão Permanente
de Licitação que a inabilitou no procedimento licitatório referente à
Concorrência nº 001/2018 realizada por esta Defensoria Pública, em razão
não apresentar o quantitativo mínimo exigido no item 6.2.4.1, alínea b, II,
do Edital de Licitação, pois não teria a recorrente apresentado atestado
de capacidade técnica referente ao item “revestimento cerâmico para
piso de porcelanato”, em uma única edificação.

Contra essa decisão a CONSTRUTORA NORMA LTDA
apresentou recurso administrativo (fls. 1819/1822) argumentando, em
síntese, o seguinte:

a) que a diferença entre o quantitativo exigido e o apresentado
seria irrisória, de apenas 200,42 m²;

b) que a vontade do legislador no art. 30 da Lei Geral de
Licitações foi de não impedir a participação de interessados que
possuíssem capacidade de experiência anterior de objeto semelhante ao
que é licitado;

c) seria ilegal exigir comprovação de realização de serviços
de revestimento cerâmico para piso de porcelanato em quantitativo mínimo
de 1.299m² para atendimento à qualificação técnica-operacional, conforme
inteligência do §1º do artigo 30 da Lei 8.666/93;

d) que a regra esposada teria finalidade de ampliar o universo
de competidores, afastando cláusulas que impeçam ou dificultem a
participação. Destarte, a recorrente, ao apresentar sua certidão de acervo
técnico, possuiria aptidão técnica profissional por ter realizado serviço
similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente;

e) que, por ter a necessária capacidade técnico-profissional
para realização do objeto do certame licitatório, deverá ser declarada a
sua habilitação para disputa na referida concorrência, posto que não
aceitar os documentos juntados pela recorrente ou submetê-los a
exigências de quantitativos mínimos seria flagrantemente ilegal;

Em manifestação sobre o recurso (fls. 1809/1914), a Comissão de
Licitação assim se manifestou:

“(...) 4.1. No tocante à comprovação da aptidão
técnica, a lei geral de licitações possibilita que a
Administração possa impor tanto exigências
relativas ao licitante, quanto ao seu pessoal
técnico, solicitando comprovação por meio de
certidões ou atestados de serviços similares, de
complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.

4.2. No entanto, o art. 30, §5º, da Lei nº 8.666/93
destaca que “É vedada a exigência de
comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em
locais específicos, ou quaisquer outras não
previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação”.
4.3. A Súmula/TCU nº 263/2011 esclarece que
“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”.
4.4. Dos precedentes do TCU, extraem-se também
os seguintes parâmetros, aplicáveis à qualificação
técnica exigida no certame:
a) Na fixação dos quantitativos mínimos já
executados, para fins de qualificação técnico-
operacional, não se deve estabelecer percentuais
mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevância da obra ou serviço, salvo em
casos excepcionais. Eventual extrapolação deste
limite deverá restar tecnicamente justificada, ou
no processo licitatório, previamente ao
lançamento do respectivo edital, ou no próprio
edital e seus anexos (Acórdãos nº 2.215/2008-P e
1.284/2003-P);
b) deve-se aceitar o somatório de atestados,
sempre que não houver motivo para justificar a
exigência de atestado único (Acórdão nº 1.231/
2012-P);
c) deve-se evitar impor número mínimo de
atestados (Acórdãos nº 571/2006 e n.º 329/2010-
P);
d) não se deve exigir que o atestado de
capacidade técnica seja emitido por entidade
situada em local específico (Acórdãos nº 3379/
2007-1ªC, 1230/2008-P e 1285/2011-P);
e) não se deve exigir, para fim de qualificação
técnica, a comprovação de tempo de experiência
dos profissionais a serem disponibilizados pela
licitante (Acórdão n.º 727/2012-Plenário);
4.5. Isto posto, percebe-se que este órgão atentou
para o entendimento do TCU que veda o
estabelecimento de percentuais mínimos acima de
50% dos quantitativos dos itens de maior
relevância da obra ou serviço, uma vez que todos
as exigências de apresentação de atestados de
capacidade técnico-operacional do item 6.2.4.1,
alínea b, I a IV, do edital, correspondem
exatamente a 50% dos respectivos itens da obra.
4.6. Ainda, o instrumento convocatório não impôs
número mínimo de atestados, não exigiu que o
atestado de capacidade técnica fosse emitido por
entidade situada em local específico e não exigiu
a comprovação de tempo de experiência dos
profissionais a serem disponibilizados pela
licitante.
4.7. Dessa forma, o edital atendeu ao disposto na
Lei Geral de Licitações, bem como aos
entendimentos firmados pelo Tribunal de Contas
da União.
4.8. Também, à Administração Pública, na fase
interna do procedimento licitatório, é dada
discricionariedade para estabelecer as exigências
a serem firmadas em edital, desde que estejam em
conformidade com suas necessidades e dentro das
balizas legais. No entanto, essa
discricionariedade fica restrita ao momento
anterior a publicação do edital. Após a
deflagração da fase externa do certame, o edital
vinculará não apenas os licitantes na
apresentação da sua proposta de preços e


