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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
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documentos de habilitação, mas também a
Administração Pública, uma vez que só poderá
exigir aquilo que efetivamente estiver no edital,
salvo exceções previstas em lei.
4.9. A regra que exige que os licitantes apresentem
documentação capaz de refletir, desde logo, o
atendimento das condições estabelecidas pela
Administração no edital, decorre do princípio da
vinculação do instrumento convocatório,
conforme inteligência dos arts. 3º e 4º da Lei nº
8.666/93.
4.10. Da mesma forma, o princípio do julgamento
objetivo propugna abstrair ao máximo o
subjetivismo no cotejo das propostas
apresentadas, já que o julgamento deve ser dar
em estrita conformidade dos parâmetros
prefixados no edital.
4.11. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld
preleciona que “o julgamento objetivo, obrigando
a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes
e concretas, é princípio voltado à interdição do
subjetivismo e do personalismo, que põem a perder
o caráter igualitário do certame”.
4.12. Tanto o princípio do julgamento objetivo
quanto o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório se completam e ambos se encontram
no princípio da isonomia, visto que constituem
garantias formais dos particulares em relação à
Administração Pública, fazendo que o certame do
início ao fim se deite sob critérios claros e
impessoais.
4.13. Isto posto, a Comissão Permanente de
Licitação, em harmonia aos princípios
supracitados, entende pela perfeita possibilidade
de ser exigir, em sede de edital, quantitativos
mínimos, em obras e serviços, para a comprovação
da capacidade técnico-operacional das licitantes.
Sendo, ainda, impossível a aceitabilidade do
atestado apresentado pela empresa de
quantitativo de 1.098,58 m² para comprovação
de capacidade técnica operacional de piso
cerâmico de porcelanato por não atender às
exigências fixadas objetivamente pela
Administração.
4.14. Finalmente, não prospera a pretensão
recursal da licitante, uma vez que esta não
apresentou atestado de capacidade técnica com
quantitativo mínimo estabelecido no instrumento
convocatório, não havendo outra medida senão
a manutenção a inabilitação da empresa.

5. CONCLUSÃO
5.1. Pelo exposto, a Comissão Permanente de
Licitação se manifesta pela manutenção da
decisão de inabilitação da empresa DÔTA
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 23.522.790/00001-
70.”

Eis o breve relatório.
Decido.
Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto

tempestivamente, obsevando o prazo previsto no item 14.1 do edital, que
assim dispõe:

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº
8.666/93, as empresas licitantes poderão interpor
recurso das decisões proferidas pela Comissão
Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do dia imediato da ciência
delas.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que inabilitou a
recorrente se deu na sessão de abertura, no dia 27 de abril de 2018 (sexta-
feira), tendo a recorrente protocolado recurso administrativo no dia 02 de
maio de 2018. Desse modo, restou observado o prazo recursal,
considerando apenas os dias úteis desse interstício.

Quanto à questão de fundo, o presente recurso impugna a
inabilitação da empresa  recorrente em razão ter sido declarada inabilitada

pela Comissão Licitante na sessão de abertura, no dia 27 de abril de 2018,
em razão do não cumprimento das exigências estabelecidas na o item
6.2.4.1, alínea b, II, do instrumento convocatório, em razão de ter
apresentado certidões de acervo técnico de piso cerâmico porcelanato,
somente de 1.098,58 m², quando o Edital da concorrência exigia o mínimo
de 1.299,00m², correspondente a 50% do total a ser contratado.

Sobre essa exigência, dispõe o Edital da Concorrência, verbis:
6 – DA HABILITAÇÃO
6.2. Os licitantes deverão apresentar em envelope
fechado os documentos relacionados a seguir:
6.2.4 Relativos à Qualificação Técnica:
6.2.4.1 As empresas LICITANTES deverão
apresentar:
b) Apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE
TÉCNICA-OPERACIONAL EM NOME DA
PROPONENTE devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU da região onde os serviços foram
executados, que comprove(m) que a PROPONENTE
(pessoa jurídica) tenha executado serviços em
prédio público ou privado, com os seguintes
quantitativos mínimos (com fulcro no art. 37, XXI,
parte final da CF/1988):
(...)
II) Revestimento cerâmico para piso de porcelanato,
no mínimo 1.299,00m², correspondente à 50% dos
referidos quantitativos, em uma única edificação
(NÃO SUBCONTRATÁVEL);

Constata-se da leitura dos autos que a inabilitação da recorrente
se deu em razão da não apresentação de atestado de capacidade técnica
em uma única edificação referente ao item “revestimento cerâmico para
piso de porcelanato”. Verifica-se que a requerente apresentou 4 (quatro)
atestados,  referentes ao item revestimento cerâmico para piso de
porcelanato (fl. 857, no valor de 1.098,58 m2; fl. 887, no valor 65,94 m2;
e fl. 890, no valor de 442,41 m2), que somados totalizam 1.606,93 m2,
que supera o quantitativo mínimo exigido no item 6.2.4.1, b, II do Edital.

Os demais quantitativos foram observados, sendo que o objeto
da controvérsia se limita, em verdade, a discutir a legalidade da exigência
de atestado desse quantitativo mínimo “em única edificação”, em que
pese o recorrente atacar somente a ilegalidade da exigência citada, posto
que se possibilitado o somatório de atestados de capacidade técnica,
restaria atendido a exigência editalícia pela recorrente, e por conseguinte,
o acolhimento do seu pleito recursal.

Nesse viés, cabe verificar que a Lei nº 8.666/93, em seu art. 30,
sobre a documentação exigida para a qualificação técnica do licitante,
assim dispõe:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
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;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso 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, limitadas
as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação
do licitante de 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
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atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos;
II - (Vetado).
a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento
convocatório.                (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será
feita através de atestados fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
§ 5º 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.

A exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação
técnica em licitação, prevista no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem como
finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e
suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto
de forma satisfatória.

Os atestados revelam a experiência anterior do licitante na
execução de objetos similares ao licitado, em características, quantidades
e prazos. A lógica que baseia a qualificação técnica envolve uma
presunção de capacidade para desenvolver o objeto da licitação, razão
pela qual haverá de ser habilitado.

Com base nisso, em um primeiro momento, seria possível entender
que quanto maior o grau de exigências, maior a presunção de que aqueles
que as cumprem são capazes de executar as obrigações contratuais e,
consequentemente, maior a segurança da Administração.

Em razão da ausência de previsão expressa na lei, a disciplina
dessa questão tem sido dada por reiteradas decisões do E. TCU, inclusive
transcrita pela própria CPL em sua manifestação sobre o presente recurso,
nestes termos:

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); (grifo
no original)

Quanto à vedação ao somatório de atestados, a alínea b do item
4.4 da referida manifestação da CPL externa a orientação atual do TCU,
qual seja, “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).

Nessa mesma linha, confira-se outros julgados do E. TCU:
“Para o fim de comprovação de capacidade
técnica deve ser aceito o somatório de atestados,
sempre que não houver motivo para justificar a
exigência de atestado único.
Auditoria do TCU tratou das obras de
microdrenagem, execução da rede coletora de
esgoto e urbanização da bacia da Criminosa, bem
como construção da estação de tratamento de
esgotos, no bairro Nova Marabá, no município
de Marabá/PA. Na fiscalização, foi verificada,
dentre outras irregularidades, a potencial
restrição à competitividade, decorrente de
critérios inadequados de habilitação e
julgamento na Concorrência nº 5/2011 – CPL/
PMM, que teve por objeto um conjunto de obras e
serviços ligados à engenharia. Para o relator, ‘a
restrição ao caráter competitivo da licitação foi
caracterizada pela proibição do somatório de
atestados de capacidade técnica’, sendo que, para
ele, ‘a explicação para a proibição do somatório
de atestados de capacidade técnica não foi
convincente’. Em circunstâncias semelhantes,
ainda conforme o relator, o Tribunal tem
determinado que ‘a comprovação de capacidade
técnica seja feita mediante o somatório de
atestados, sempre que não houver motivo para
justificar a exigência de atestado único’. O
Tribunal, então, com suporte no voto do relator,
decidiu pela audiência dos responsáveis por esta
e pelas outras irregularidades. Precedentes
citados: Acórdãos nº s 1.237/2008, 2.150/2008 e
2.882/2008 – Todos do Plenário” (TCU. Acórdão
nº 1.231/2012 – Plenário, TC 002.393/2012-3.
Rel.: Min. Walton Alencar Rodrigues. DOU
23.5.2012).

2. Não configura irregularidade a inexistência
de regra expressa no edital permitindo o somatório
de atestados de capacidade técnica. O
impedimento à utilização de mais de um atestado
é que demanda, além da demonstração do seu
cabimento por parte do contratante, estar
expressamente previsto no edital. Representação
de licitante relativa a pregão presencial
promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
para a contratação de serviços técnicos
especializados na área de infraestrutura de
tecnologia da informação apontara
irregularidade no exame da qualificação técnica
da vencedora do certame. Segundo a
representante, a permissão para o somatório de
atestados de capacidade técnica, apesar de o
edital não trazer tal regra, teria prejudicado a
avaliação da real capacidade de execução das
atividades requeridas simultaneamente. Em
análise de mérito, o relator refutou os argumentos
da representante, ressaltando o entendimento
prevalecente no TCU sobre a validade do
somatório de atestados. Para ilustrar tal
entendimento, o relator relembrou deliberação
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do Tribunal no sentido de que ‘é vedada a
imposição de limites ou de quantia certa de
atestados ou certidões para fins de comprovação
da qualificação técnica, a menos que a natureza
e a complexidade técnica da obra ou do serviço
mostrem ser indispensáveis tais restrições,
devendo a Administração, nesses casos,
comprovar a pertinência e a necessidade da
fixação de limites ou de não permitir o somatório
de atestados no exame da qualificação técnica
do licitante’. Diante disso, concluiu que a
inexistência de regra expressa no edital
permitindo o somatório não configura violação
ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, uma vez que ‘o impedimento à
utilização de mais de um atestado, por implicar
algum tipo de restrição à competividade do
certame, é que demandaria, além da demonstração
do seu cabimento por parte do contratante, estar
expressamente previsto no edital’. O Tribunal, na
linha defendida pelo relator, considerou
improcedente a Representação. (TCU. Acórdão
nº 1.983/2014 – Plenário, TC 014.949/2014-8.
Rel.: Min. José Múcio Monteiro, DOU 30.7.2014).

Como se vê, esses julgados do TCU, de fato, demonstram que a
regra é a possibilidade de utilização de somatório de atestados. A exigência
de um único atestado que demonstre a execução de obra ou serviço
similar ao objeto da licitação é exceção, devendo a Administração justificar
a exigência de atestado único.

Verifica-se dos presentes autos manifestação do setor técnico
desta Defensoria Pública do Estado do Piauí (fls. 449-450), que justificaria
a impossibilidade de aceitar o somatório de atestados, sob o argumento
que essa vedação decorre da relevância da execução dos mesmos na
reforma e ampliação do prédio sede do órgão, uma vez que são as parcelas
de maior relevância e de valor significativo do objeto.

Contudo, da análise do citado documento, não há qualquer
justificativa concreta para a exigência de atestado único, conforme
previsto no item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, não informando o
porquê da exigência de atestado de capacidade técnica em uma única
edificação referente item “revestimento cerâmico para piso de
porcelanato”.

Desse modo, a Administração não apresentou fundamento
técnico-científico satisfatório a justificar essa exigência de um único
atestado de capacidade técnica para os serviços de pintura em paredes
com tinta látex, revestimento cerâmico para piso de porcelanato e
telhamento metálico, exigidos para uma única edificação.

Dessa forma, a exigência contida no item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do
Edital, não se encontra tecnicamente justificada nos autos pela equipe
técnica desta Instituição, como exige as orientações do TCU, não existindo
no caso uma razoabilidade que equilibrou o caráter competitivo da licitação
com o zelo que a Administração precisa possuir para escolher um licitante
apto para a execução do futuro contrato de forma satisfatória.

Assim, forçoso concluir que assiste razão à recorrente, restando
caracterizado rigor exagerado na fixação das exigências contidas item
6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, restringindo o caráter competitivo da
licitação e afrontando o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8666/93, verbis:

Art. 3º (...)
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir  ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam 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, ressalvado o
disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da
Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifei)

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/
93, DECIDO  conhecer do recurso interposto pela empresa DÔTA
ENGENHARIA  LTDA e dar provimento para reformar a decisão da
Comissão Permanente de Licitação desta Defensoria Pública e declarar
habilitada a recorrente, considerando que restou atendido o item 6.2.4.1,
alínea b, II, do Edital da Concorrência pelo somatório de atestados de

capacidade técnica apresentados,  nos termos dos fundamentos
supratranscritos.

Teresina, 29 de maio de 2018.

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

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

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa
CONSTRUTORA PLATÔ 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.

Verifica-se dos autos que a inabilitação dessa recorrente se deu
em razão da ausência de apresentação atestado de capacidade técnica
em cópia simples, sem os devidos cuidados relativos à exigência do item
6.1. do edital, o que estaria em desconformidade com o art. 32, da Lei nº
8.666/93, segundo a Comissão Licitante.

A empresa recorrente impugna a decisão (fls. 1849/1862)
argumentando que foi apresentada Certidão de Acervo Técnico nº 01030/
2014, de 09/09/2014, que possui autenticação digital: 1C817-B4E91-3Z3H5,
documento este, segundo a recorrente, que tem o mesmo valor de original,
suprindo qualquer necessidade de outra autenticação. Aduz ainda que o
atestado de capacidade técnica estaria vinculado à CAT, e esta teria
validade em todo o território nacional com autenticidade e a sua validade
poderia ser confirmada no site do CREA-CE.

Em manifestação sobre o recurso, a Comissão de Licitação assim
se manifestou:

4.1. Relativamente à forma de apresentação dos
documentos de habilitação, em sede de licitações,
assim disciplina o art. 32 da Lei 8.666/93, in
verbis:
Art. 32 - Os documentos necessários à habilitação
poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
4.2. Destarte, tendo na devida conta que a Lei n°
8.666/93 traz normas básicas de licitação, a
Administração Pública de qualquer esfera de
poder está obrigada a dar cumprimento aos seus
termos, sendo indevido criar outras formas de
apresentação de documentos distintas das fixadas
na lei.
4.3. Em estrito cumprimento ao ordenamento
jurídico, estas formalidades também estão
presentes no corpo do edital, no seu item 6.1.
Vejamos:
6.1 Os documentos exigidos nesta concorrência
poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por
Cartório competente ou por membro da Comissão
Permanente de Licitação ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
4.4. Ao tratar do assunto, o renomado doutrinador
MARÇAL JUSTEN FILHO leciona que:
A Lei determina a necessidade de apresentação
dos documentos no original, por publicação na
imprensa oficial ou por cópia autenticada. Deve-
se entender que também se admite a cópia (desde
que autenticada) da publicação na imprensa
Oficial. Como regra, a ausência de autenticação
desqualifica o documento. O interessado tem o
dever de apresentar documento autenticado.
Ainda quando a exigência não constitua
formalidade que se exaure em si própria, trata-se
de dever que recai sobre as partes no exercício de
seu direito de licitar. Aquele que não apresenta
os documentos exigidos ou os apresenta
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incompletos ou defeituosos descumpre seus
deveres e deverá ser inabilitado.
4.5 Dessa forma, como exposto, faz-se necessária,
para a participação de licitantes nos
procedimentos licitatórios, a apresentação dos
documentos em original ou cópia autenticada;
não sendo suficiente, por conseguinte, para tal
finalidade, a apresentação apenas de cópias
simples.
4.5. É importante frisar que, promovendo
diligência, a Comissão Permanente de Licitação
atuou em busca da autenticação do atestado de
capacidade técnica em questão, que estaria
vinculado à Certidão de Acervo Técnico, como
alegado pela licitante.
4.6. Destarte, foi providenciada a autenticação
da Certidão de Acervo Técnico nº 01030/2014,
de 09/09/2014, que possui código digital: 1C817-
B4E91-3Z3H5, na internet, no site oficial do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado do Ceará - link: http://
w w w . c r e a c e . o r g . b r /
interna.asp?p=772f4edc166231f5166231f5129b187d
).
4.7. Em análise ao documento encontrado, em
anexo, não foram constatadas informações
detalhadas relativas ao Atestado de Capacidade
Técnica que demonstrassem que a ora licitante
possui os quantitativos mínimos a fim de
comprovação de capacidade técnica operacional
nos termos do item 6.2.4.1 do instrumento
convocatório.
4.8. Ainda, a Comissão entrou em contato
telefônico com o referido Conselho para
questionar a existência de outros instrumentos de
autenticação e verificação do Atestado de
Capacidade Técnica vinculado à CAT. No entanto,
fora informado que a autenticação eletrônica
disponibilizada no site processam-se apenas da
Certidão de Acervo Técnico; e que os Atestados
de Capacidade Técnica são entregues em vias
originais às empresas/profissionais registrados.
Sendo assim, estes documentos não poderiam ser
certificados digitalmente.
4.9. Isto posto, a Comissão Permanente de
Licitação, em harmonia aos princípios da
legalidade e da vinculação ao instrumento
convocatório, entende pela impossibilidade de
serem aceitas, em sede de habilitação, meras cópias
simples de documentos, sem qualquer tipo de
autenticação ou originalidade, para efeitos de
comprovação das exigências editalícias.
4.10. Finalmente, não prospera a pretensão
recursal da licitante, não havendo outra medida
senão a manutenção da inabilitação da empresa.

5. CONCLUSÃO
5.1. Pelo exposto, a Comissão Permanente de
Licitação se manifesta pela manutenção da
decisão de inabilitação da empresa
CONSTRUTORA PLATÔ LTDA. CNPJ:
10.485.488/0001-48.

Eis o breve relatório.
Decido.
Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto

tempestivamente, obsevando o prazo previsto no item 14.1 do edital, que
assim dispõe:

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº
8.666/93, as empresas licitantes poderão interpor
recurso das decisões proferidas pela Comissão
Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do dia imediato da ciência
delas.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que inabilitou a
recorrente se deu na sessão de abertura, no dia 27 de abril de 2018 (sexta-

feira), tendo a recorrente protocolado recurso administrativo no dia 07 de
maio de 2018. Desse modo, restou observado o prazo recursal,
considerando apenas os dias úteis desse interstício.

Quanto à questão de fundo, o presente recurso impugna a
inabilitação da empresa  recorrente em razão da ausência de apresentação
atestado de capacidade técnica em cópia simples, em desconformidade
com a exigência do item 6.1. do edital e com o art. 32, da Lei nº 8.666/93,
segundo a Comissão Licitante. Vejamos o teor desses dispositivos:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação
poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

Essa redação se assemelha à prevista no item 6.1, do edital da
Concorrência, que assevera:

6.1 Os documentos exigidos nesta concorrência
poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por
Cartório competente ou por membro da Comissão
Permanente de Licitação ou publicação em órgão
da imprensa oficial.

A empresa recorrente impugna a decisão argumentando que foi
apresentada Certidão de Acervo Técnico nº 01030/2014, de 09/09/2014,
que possui autenticação digital: 1C817-B4E91-3Z3H5, alegando que
documento este que tem o mesmo valor de original, suprindo qualquer
necessidade de outra autenticação. Aduz ainda que o atestado de
capacidade técnica estaria vinculado à CAT, e esta teria validade em todo
o território nacional com autenticidade e a sua validade poderia ser
confirmada no site do CREA-CE.

A exigência de autenticação de cópias de certidões e documentação
para habilitação em licitação é exigência legal, prevista no art. 32 da Lei
8.666/93, que estabelece que para efeito de habilitação podem ser
apresentados originais, cópias autenticadas em cartório ou cópias
simples, mas estas acompanhadas do original para que se possa, no ato,
fazer a devida autenticação por servidor da Administração. O edital do
certame reproduz o texto legal.

Dessa forma, não é dado à Administração fazer interpretação
extensiva desses dispositivos, sob pena de violar os princípios da estrita
legalidade, vinculação ao edital do certame e da isonomia.

Demais disso, informa a Comissão de Licitação que realizou
diligências para autenticar a Certidão de Acervo Técnico nº 01030/2014,
de 09/09/2014 juntada pela empresa recorrente, não obtendo êxito em
constatar informações detalhadas relativas ao Atestado de Capacidade
Técnica que demonstrassem que a ora licitante possui os quantitativos
mínimos exigidos, a fim de comprovação de capacidade técnica
operacional nos termos do item 6.2.4.1 do instrumento convocatório.

Diligenciou ainda a Comissão de Licitação junto ao CREA-CE via
telefone para verificar a existência de outros instrumentos de autenticação
e verificação do Atestado de Capacidade Técnica vinculado à CAT. No
entanto, tendo obtido a informação de que a autenticação eletrônica
disponibilizada no site processam-se apenas da Certidão de Acervo
Técnico,  e que os Atestados de Capacidade Técnica são entregues em
vias originais às empresas e aos profissionais registrados, sendo que
esses documentos não poderiam ser certificados digitalmente.

Some-se a isso o fato de que a recorrente sequer compareceu na
sessão pública de abertura da licitação onde foram recebidos os
envelopes, quando poderia ter apresentado os documentos originais
para os componentes da Comissão de Licitação ou sanado qualquer
outro vício.

Dessa forma, em que pese as diligencias da Comissão de Licitação
para tentar confirmar a autenticação do documento apresentado, aliás,
ônus que seria da recorrente, não foi possível a regularização das falhas
detectadas nos documentos apresentados, não havendo que se alegar
excesso de formalizo por parte da Comissão Licitante, cuidando-se, na
espécie, de exigências legais as instituídas no edital.

 Nesse sentido, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
conforme se vê dos arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. LICITANTE QUE, EM DESACORDO
COM O EDITAL, APRESENTA DOCUMENTO
SEM AUTENTICAÇÃO OU RECONHECIMENTO
DE FIRMA. INABILITAÇÃO. 1. Não apresentada
pela licitante-agravante a documentação em
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conformidade com o edital, ou seja, em original,
cópia autenticada, ou em cópia simples mediante
a apresentação dos originais para conferência e
autenticação, não há como considerá-la
habilitada ao fundamento de que se cuida de mera
falha fortuita, sob pena de malferimento ao
princípio isonômico. 2. Agravo desprovido.
Inabilitação da agravante mantida. (6ª T., AG
200601000372322, DJ 14/05/2007).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO
DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO.
CONCORRÊNCIA 004/2008/ADSV-1/SBSV/2008.
INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM
FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA. CONTRATO
SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL.
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. REFORMA DA
SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1.
A empresa licitante que, na fase de habilitação,
apresenta seu contrato social e balanço
patrimonial em fotocópia, sem autenticação, e,
assim, descumpre regra expressa do edital, deve
ser inabilitada do certame. 2. Conquanto a
Impetrante afirme que apresentou os documentos
originais na sessão pública de abertura da
licitação, não fez prova do alegado fato. 3. Ainda
que a habilitação parcial das licitantes pudesse
ser aferida tanto pelo SICAF, mediante consulta
on line a esse sistema durante a audiência pública
de abertura da licitação, quanto pela
apresentação dos documentos exigidos no edital,
que deveriam compor o denominado
“INVÓLUCRO I”, conforme previsto no edital
(item 4), documento acostado aos autos
demonstra que aquele sistema não seria passível
de ser utilizado pela Impetrante, pois consignava
que estava ela com sua “habilitação parcial:
vencida”. 4. O fato de já ter sido celebrado o
contrato administrativo com a Impetrante desde
16/05/2009, em decorrência de decisão liminar
que garantiu seu prosseguimento do certame, não
afasta a possibilidade de o Poder Judiciário
reconhecer a legalidade do ato administrativo que
a inabilitara, em face do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional. 5.
Apelação da empresa Costa Bahia Comércio e
Confecções Ltda. e remessa oficial providas para,
reformando a sentença, denegar a segurança.A
Turma, por unanimidade, deu provimento à
apelação e à remessa oficial.
(ACORDAO 00016708720094013300,
DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE
DEUS, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:08/
10/2010 PAGINA:168.)

Cumpre, assim, dar prevalência ao princípio constitucional da
isonomia e bem assim aos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/
93, DECIDO  conhecer do recurso interposto pela empresa
CONSTRUTORA PLATÔ LTDA para nega-lhe provimento, mantendo a
decisão da Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, ratificando
os fundamentos nela apresentados, acrescendo as razões de decidir
supratranscritas.

Teresina, 29 de maio de 2018.

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

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

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa
CONSTRUTORA NORMA 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 de 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. 1832/1843) argumentando, em
síntese, o seguinte:

a)  não poderia ser exigida da licitante que esta
possuísse atestados de capacidade técnica-
operacional de execução de serviços em prédio público
ou privado, com quantitativos mínimo em uma única
edificação, como consta do item 6.2.4.1, alínea b, I a IV,
do Edital de Licitação, conforme orientação
jurisprudencial do TCU;

b) seria possível apresentar mais de um atestado para
atingir o mínimo exigido, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto licitado,
que fica limitado na forma do Inciso I do art. 30 da Lei
nº 8.666/93;

c) que as condições de capacidade técnicas previstas
no Edital e relativas às parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto da licitação, ainda que
em mais de um atestado que representem edificações
diferentes, restariam atendidas as exigências de
qualificação técnica e habilitação;

d) que é vedada a imposição de limites ou de
quantidade de atestados ou certidões para fins de
comprovação de qualificação técnica, salvo se a
natureza da obra ou do serviço assim o exigir, o que
não seria o caso, pois as parcelas de maior relevância
da obra (pinturas em paredes com tinta látex,
revestimento cerâmico para piso de porcelanato,
telhamento metálico e Instalações elétricas prediais)
seriam serviços de engenharia comuns e de baixa
complexidade, não se justificando a exigência do edital;

e) que somente seria admitida a referida exigência se
o objeto a ser executado fosse caracterizado pela
unidade e indissociabilidade, de modo que a execução
anterior de parcelas não configure experiência na
execução de um objeto similar, o que não é o caso do
objeto licitado;

f)  que em momento algum a Administração aponta o
porquê da natureza da obra ou serviço exigir a
apresentação de um único atestado para comprovar o
quantitativo mínimo, muito menos que foram realizados
e trazidos aos autos os devidos estudos técnicos e
justificativas para tal;

g) Por fim, pede que seja julgado procedente o recurso,
no sentindo de reconsiderar a decisão da Comissão
que inabilitou a empresa CONSTRUTORA NORMA
LTDA, determinando sua habilitação, dando
continuidade ao procedimento licitatório com sua
participação;

Em manifestação sobre o recurso (fls. 1915/1924), a
Comissão de Licitação assim se manifestou:

4.1. Inicialmente, esclarece-se que, em
desconformidade com o alegado pela
recorrente, participaram do certame, na
sessão de abertura, 12 (doze) empresas: 09
(nove) habilitadas e 03 (inabiliatadas). No
tocante à comprovação da aptidão técnica,
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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 mínimos 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. Também, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, baseando-se em
manifestação do setor técnico desta
Defensoria Pública do Estado do Piauí,
entende pela impossibilidade de aceitar o
somatório de atestados.
4.8. A vedação de somatório de atestados
para sua comprovação decorre da
relevância da execução dos mesmos na
reforma e ampliação do prédio sede do
órgão, uma vez que são as parcelas de maior
relevância e de valor significativo do
objeto.
4.9. Há necessidade por parte da
Administração de garantir que a
vencedora do certame detenha condições
operacionais de mobilização, logística e
planejamento. Dessa forma, deve-se aferir
que a proponente detenha equipamentos e
pessoal mínimos para executar o
empreendedorismo de acordo com os
prazos estabelecidos no cronograma físico
e financeiro da obra.
4.10. Em obras, a obrigatoriedade da
apresentação de um único atestado para
comprovação da capacidade técnica para
a realização de serviços considerados
relevantes está baseada na cautela da
Administração Pública em contratar com
terceiros a realização de objetos que tem
por finalidade o interesse público. Cabe à
Administração, portanto, exigir garantias
da capacitação técnica e operacional das
proponentes.
4.11. É certo que tal capacitação reúne
aspectos imperiais, abstratos, de difícil
medição ou vistoria. Entretanto, também
se mostra óbvio afirmar que o somatório
de diferentes atestados para comprovação
da quantidade mínima exigida não garante
a execução do serviço proposto com a
qualidade e prazo necessário para
atendimento integral das determinações
estabelecidas em edital e
consequentemente de contrato.
4.12. Desta forma, resta à Administração
tão somente observar se a proponente já
tenha executado, anteriormente,
quantitativos compatíveis com o objeto da
licitação, aumentando a margem de
segurança de que os serviços serão
realizados de maneira eficiente e
obedecendo ao cronograma e as exigências
técnicas necessárias.
4.13. Ainda, vejamos o que expõe o Tribunal
de Contas da União no seu informe n. 224,
sessões: 18 e 19 de novembro de 2014,
relativo ao Acórdão 7105/2014-Segunda
Câmara, TC 025.867/2014-8, relator
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer
Costa, 18.11.2014:
6. A vedação ao somatório de atestados,
para o fim de comprovação da capacidade
técnico-operacional, deve estar restrita aos
casos em que o aumento de quantitativos
acarretarem, incontestavelmente, o
aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporção entre
quantidades e prazos de execução, capazes
de exigir maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e ensejar potencial
comprometimento da qualidade ou da
finalidade almejadas na contratação,
devendo a restrição ser justificada técnica
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e detalhadamente no respectivo processo
administrativo.
Representação acerca de pregão
eletrônico conduzido pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero), para contratação de
fornecimento e instalação de equipamentos
e execução de serviços de adequação da
climatização da sala de embarque do
aeroporto Santos Dumont (RJ),
questionara item do edital que vedava o
somatório de atestados de capacidade
técnico-operacional para se atingir o valor
mínimo da parcela de carga térmica
estabelecido. Para a representante, “a
vedação do somatório de atestados
representou exigência desarrazoada e
frustrou o caráter competitivo do certame”.
O relator observou inicialmente que “a
questão da possibilidade de somatório dos
atestados para comprovação de
quantitativos mínimos deve ser averiguada
caso a caso”. Em relação ao caso em exame,
destacou o relator, entre outros aspectos,
a “magnitude da intervenção exigida dos
concorrentes no sistema de climatização
do aeroporto – execução em quantitativos
superiores, maior capacidade operativa,
aumento da complexidade técnica e da
capacidade gerencial”, que, no seu
entender, não demonstrariam ser
desproporcional a capacidade térmica
mínima exigida. A fim de elucidar a questão,
relembrou o relator o Acórdão 2.150/
2008-Plenário, que determinara a órgão
jurisdicionado que “somente limite o
somatório de quantidades de atestados
para a comprovação de capacidade
técnico-operacional dos editais nos casos
em que o aumento de quantitativos do
serviço acarretarem, incontestavelmente, o
aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporção entre as
quantidades e prazos para a sua execução,
capazes de ensejar maior capacidade
operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da
qualidade ou da finalidade almejada na
contratação da obra ou serviços”.  Ao
concluir que não houve restrição ao
caráter competitivo do certame, ponderou
o relator que a Infraero deveria ser
alertada “sobre a necessidade de maior
detalhamento das informações técnicas
sobre não aceitação do somatório dos
atestados, a fim de evidenciar claramente
a necessidade dessa medida e evitar
dúvidas aos licitantes, até porque a não
aceitação deve ser empregada em situações
restritas”. Diante do exposto, o Tribunal
julgou a Representação improcedente e
emitiu ciência à Infraero, nos termos
propostos pela relatoria.
4.14. Em consonância com o entendimento
do referido tribunal, não deve ser analisado
apenas a complexidade do objeto no qual
recai a fixação de quantitativos mínimos.
É fundamental que se observe a correlação
entre o quantitativo exigido e o prazo para
a sua execução.
4.15. No caso em comento, os atestados de
capacidade técnico-operacional devem
possuir os quantitativos mínimos exigidos
em edital para os itens (pinturas em
paredes com tinta látex, revestimento
cerâmico para piso de porcelanato,
telhamento metálico e Instalações elétricas

prediais), sendo vedado o seu somatório,
para que seja demonstrada a capacidade
operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da
qualidade ou da finalidade almejada na
contratação da obra, principalmente no
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma físico-financeiro.
4.16. Esse é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, conforme manifestação
da sua Comissão Permanente de Licitação
em resposta a impugnação do Pregão
Presencial nº 32/2013:
(...) 10. A exigência da comprovação de
quantidade em um único atestado na forma
prevista no edital está abaixo às
quantidades de serviços a serem
executadas na vigência do contrato.
11. Os quantitativos definidos nas alíneas
“m”, “n” e “o” do item 1 1.1 do edital
representam 50% das quantidades a serem
executadas pela futura contratada.
(...)
21. Repetindo a citação de Marçal Justem
Filho utilizada pela impugnante Facilituy
de que a identidade do objeto é que
determina a possibilidade ou não de
somatório. Comprovar que limpa, conserva
e mantem 13.800 m² de fachada de vidro
em um único atestado não é igual a
comprovar 1.380 m² em 10 atestados
(lembrando que 13.800 equivale a 50% do
total de vidros do contrato).
22. Em mesmo sentido, no julgamento do
RESP n. 295.806, o STJ consentiu com a
exigência de quantitativos mínimos:
“Há situações em que as exigências de
experiência anterior com a fixação de
quantitativos mínimos são plenamente
razoáveis e justificáveis, porquanto
traduzem modo de aferir se as empresas
licitantes preenchem, além dos
pressupostos operacionais propriamente
ditos — vinculados ao aparelhamento e
pessoal em número adequado e suficiente
à realização da obra —, requisitos não
menos importantes, de ordem imaterial,
relacionados com a organização e
logística empresarial”.
4.17. Ademais, a Administração deve
contratar serviços e adquirir bens de forma
que os seus editais de licitação tenham
condições de buscar no mercado aquelas
empresas que demonstram possuir
capacidade para atender às regras e
especificações mínimas requeridas no
instrumento convocatório, a fim de
resguardar o interesse público.
4.18. Ainda, diferentemente do alegado
pelo licitante, foi juntado justificativa
técnica às fls. 449-450, da Coordenação
de Infraestrutura e Transportes desse órgão,
quando provocado para prestar
esclarecimentos por esta Comissão
Permanente de Licitação em sede de
impugnação ao edital apresentada por esta
mesma empresa. Dessa forma, mantém-se o
posicionamento adotado da legalidade da
exigência editalícia.
4.19. Finalmente, como acima apresentado,
os parâmetros de qualificação técnica
fixados no edital são necessários,
suficientes e pertinentes ao objeto licitado,
assegurando-se que as exigências
formuladas não implicam em restrição ao
caráter competitivo do certame (cf.
Acórdão nº 135/2005-P-TCU).
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5. CONCLUSÃO
5.1. Pelo exposto, a Comissão Permanente
de Licitação se manifesta pela manutenção
da decisão de inabilitação da empresa
CONSTRUTORA NORMA LTDA. CNPJ:
09.200.339/0001-06.

Eis o breve relatório.
Decido.
Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto

tempestivamente, obsevando o prazo previsto no item 14.1 do edital, que
assim dispõe:

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da
Lei nº 8.666/93, as empresas licitantes
poderão interpor recurso das decisões
proferidas pela Comissão Permanente de
Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do dia imediato da ciência delas.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que
inabilitou a recorrente se deu na sessão de abertura, no dia 27 de abril de
2018 (sexta-feira), tendo a recorrente protocolado recurso administrativo
no dia 04 de maio de 2018. Desse modo, restou observado o prazo recursal,
considerando apenas os dias úteis desse interstício.

Quanto à questão de fundo, o presente recurso impugna a
inabilitação da empresa  recorrente em razão da não apresentar o
quantitativo mínimo exigido no item 6.2.4.1, alínea b, II, do Edital de
Licitação, pois não observou a exigência de apresentação dos atestados
de capacidade técnica-operacional referente a esse item em uma única
obra.

Vejamos o que dispõe o item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do
edital:

6 – DA HABILITAÇÃO
6.2. Os licitantes deverão apresentar em
envelope fechado os documentos
relacionados a seguir:
(...)
6.2.4 Relativos à Qualificação Técnica:
6.2.4.1 As empresas LICITANTES deverão
apresentar:
b) Apresentar ATESTADO(S) DE
CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL
EM NOME DA PROPONENTE devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, que
comprove(m) que a PROPONENTE (pessoa
jurídica) tenha executado serviços em prédio
público ou privado, com os seguintes
quantitativos mínimos (com fulcro no art.
37, XXI, parte final da CF/1988):
I) Pintura em paredes com tinta látex, no
mínimo 2.689,70m², correspondente à 50%
dos referidos quantitativos, em uma única
edificação (NÃO SUBCONTRATÁVEL);
II) Revestimento cerâmico para piso de
porcelanato, no mínimo 1.299,00m²,
correspondente à 50% dos referidos
quantitativos, em uma única edificação
(NÃO SUBCONTRATÁVEL);
III) Telhamento metálico, no mínimo
967,97m², correspondente à 50% dos
referidos quantitativos, em uma única
edificação (SUBCONTRATÁVEL);
IV) Instalações elétricas prediais, contendo
execução de 01 (um) transformador e de 01
(um) grupo gerador, em uma única
edificação correspondente
(SUBCONTRATÁVEL);
Obs.: Considera-se como única edificação:
1) um prédio; ou
2) um conjunto de prédios interligados
formalmente entre si. (Grifei)

Constata-se da leitura dos autos que a inabilitação da
recorrente se deu em razão da não apresentação de atestado de capacidade
técnica em uma única edificação referente ao item “revestimento
cerâmico para piso de porcelanato”. Verifica-se que a requerente
apresentou 6 (seis) atestados,  referentes a esse o item: fl. 965, no valor

de 387,00m2; fl. 968, no valor de 280,00 m2; fl. 972, no valor de
230,00m2; fl. 975, no valor de 312,21m2 e fl. 984, no valor de 1.107,62
m, que somados totalizam 2.780,83 m2, que supera o quantitativo mínimo
exigido no item 6.2.4.1, b, II do Edital.

Os demais quantitativos foram observados, sendo que o
objeto da controvérsia se limita a discutir a legalidade da exigência
editalícia de atestado desse quantitativo mínimo “em uma única
edificação”.

Com efeito, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 30, sobre a
documentação exigida para a qualificação técnica do licitante, assim
dispõe:

Art. 30.  A documentação relativa à
qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade
profissional competente;
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;
III - comprovação, fornecida pelo órgão
licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no
inciso 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,
limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de 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, limitadas
estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
II - (Vetado).
a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica
e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no
instrumento convocatório.                (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3º Será sempre admitida a comprovação
de aptidão através de certidões ou atestados
de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens,
a comprovação de aptidão, quando for o
caso, será feita através de atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 5º 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
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previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.

A exigência de apresentação de atestados para fins de
qualificação técnica em licitação, prevista no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/
93, tem como finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas
necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor do certame,
cumprir o objeto de forma satisfatória.

Os atestados revelam a experiência anterior do licitante na
execução de objetos similares ao licitado, em características, quantidades
e prazos. A lógica que baseia a qualificação técnica envolve uma
presunção de capacidade para desenvolver o objeto da licitação, razão
pela qual haverá de ser habilitado.

Com base nisso, em um primeiro momento, seria possível
entender que quanto maior o grau de exigências, maior a presunção de
que aqueles que as cumprem são capazes de executar as obrigações
contratuais e, consequentemente, maior a segurança da Administração.

Em razão da ausência de previsão expressa na lei, a
disciplina dessa questão tem sido dada por reiteradas decisões do E.
TCU, inclusive transcrita pela própria CPL em sua manifestação sobre o
presente recurso, nestes termos:

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); (grifo no
original)

Quanto à vedação ao somatório de atestados, a alínea b do
item 4.4 da referida manifestação da CPL externa a orientação atual do
TCU, qual seja, “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).

Nessa mesma linha, confira-se outros julgados do E. TCU:
“Para o fim de comprovação de
capacidade técnica deve ser aceito o

somatório de atestados, sempre que não
houver motivo para justificar a exigência
de atestado único.
Auditoria do TCU tratou das obras de
microdrenagem, execução da rede coletora
de esgoto e urbanização da bacia da
Criminosa, bem como construção da
estação de tratamento de esgotos, no bairro
Nova Marabá, no município de Marabá/
PA. Na fiscalização, foi verificada, dentre
outras irregularidades, a potencial
restrição à competitividade, decorrente de
critérios inadequados de habilitação e
julgamento na Concorrência nº 5/2011 –
CPL/PMM, que teve por objeto um conjunto
de obras e serviços ligados à engenharia.
Para o relator, ‘a restrição ao caráter
competitivo da licitação foi caracterizada
pela proibição do somatório de atestados
de capacidade técnica’, sendo que, para
ele, ‘a explicação para a proibição do
somatório de atestados de capacidade
técnica não foi convincente’. Em
circunstâncias semelhantes, ainda
conforme o relator, o Tribunal tem
determinado que ‘a comprovação de
capacidade técnica seja feita mediante o
somatório de atestados, sempre que não
houver motivo para justificar a exigência
de atestado único’. O Tribunal, então, com
suporte no voto do relator, decidiu pela
audiência dos responsáveis por esta e pelas
outras irregularidades. Precedentes
citados: Acórdãos nº s 1.237/2008, 2.150/
2008 e 2.882/2008 – Todos do Plenário”
(TCU. Acórdão nº 1.231/2012 – Plenário,
TC 002.393/2012-3. Rel.: Min. Walton
Alencar Rodrigues. DOU 23.5.2012).

2. Não configura irregularidade a
inexistência de regra expressa no edital
permitindo o somatório de atestados de
capacidade técnica. O impedimento à
utilização de mais de um atestado é que
demanda, além da demonstração do seu
cabimento por parte do contratante, estar
expressamente previsto no edital.
Representação de licitante relativa a
pregão presencial promovido pelo Banco
do Nordeste do Brasil S.A. para a
contratação de serviços técnicos
especializados na área de infraestrutura
de tecnologia da informação apontara
irregularidade no exame da qualificação
técnica da vencedora do certame. Segundo
a representante, a permissão para o
somatório de atestados de capacidade
técnica, apesar de o edital não trazer tal
regra, teria prejudicado a avaliação da
real capacidade de execução das
atividades requeridas simultaneamente. Em
análise de mérito, o relator refutou os
argumentos da representante, ressaltando
o entendimento prevalecente no TCU sobre
a validade do somatório de atestados. Para
ilustrar tal entendimento, o relator
relembrou deliberação do Tribunal no
sentido de que ‘é vedada a imposição de
limites ou de quantia certa de atestados
ou certidões para fins de comprovação da
qualificação técnica, a menos que a
natureza e a complexidade técnica da obra
ou do serviço mostrem ser indispensáveis
tais restrições, devendo a Administração,
nesses casos, comprovar a pertinência e a
necessidade da fixação de limites ou de
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não permitir o somatório de atestados no
exame da qualificação técnica do
licitante’. Diante disso, concluiu que a
inexistência de regra expressa no edital
permitindo o somatório não configura
violação ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, uma vez que ‘o
impedimento à utilização de mais de um
atestado, por implicar algum tipo de
restrição à competividade do certame, é
que demandaria, além da demonstração do
seu cabimento por parte do contratante,
estar expressamente previsto no edital’. O
Tribunal, na linha defendida pelo relator,
considerou improcedente a Representação.
(TCU. Acórdão nº 1.983/2014 – Plenário,
TC 014.949/2014-8. Rel.: Min. José Múcio
Monteiro, DOU 30.7.2014).

Como se vê, esses julgados do TCU, de fato, demonstram
que a regra é a possibilidade de utilização de somatório de atestados. A
exigência de um único atestado que demonstre a execução de obra ou
serviço similar ao objeto da licitação é exceção, devendo a Administração
justificar a exigência de atestado único.

Em sua manifestação sobre o recurso (fls. 1915-1924), a
Comissão de Licitação faz referência à manifestação do setor técnico
desta Defensoria Pública do Estado do Piauí (fls. 449-450), que justificaria
a impossibilidade de aceitar o somatório de atestados, sob o argumento
que essa vedação decorre da relevância da execução dos mesmos na
reforma e ampliação do prédio sede do órgão, uma vez que são as parcelas
de maior relevância e de valor significativo do objeto.

Contudo, da análise do citado documento, não há qualquer
justificativa concreta para a exigência de atestado único, conforme
prevista no item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, não informando o
porquê da exigência de atestado de capacidade técnica em uma única
edificação referente item “revestimento cerâmico para piso de
porcelanato”.

Desse modo, a Administração não apresentou fundamento
técnico-científico satisfatório a justificar essa exigência de um único
atestado de capacidade técnica para os serviços de pintura em paredes
com tinta látex, revestimento cerâmico para piso de porcelanato e
telhamento metálico, exigidos para uma única edificação.

Dessa forma, a exigência contida no item 6.2.4.1, alínea b, I
a IV, do Edital não se encontra tecnicamente justificada nos autos pela
equipe técnica desta Instituição, como exige as orientações do TCU, não
existindo no caso uma razoabilidade que equilibrou o caráter competitivo
da licitação com o zelo que a Administração precisa possuir para escolher
um licitante apto para a execução do futuro contrato de forma satisfatória.

Assim, forçoso concluir que assiste razão à recorrente
nesse ponto, restando caracterizado rigor exagerado na fixação das
exigências contidas item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, restringindo o
caráter competitivo da licitação e afrontando o inciso I do § 1º do art. 3º
da Lei nº 8666/93, verbis:

Art. 3º (...)
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir  ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam 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, ressalvado o disposto nos §§ 5°
a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248,
de 23 de outubro de 1991; (grifei)

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº
8.666/93, DECIDO  conhecer do recurso interposto pela empresa
CONSTRUTORA NORMA LTDA e dar provimento para reformar a
decisão da Comissão Permanente de Licitação desta Defensoria Pública
e declarar habilitada a recorrente, considerando que restou atendido o
item 6.2.4.1, alínea b, II, do Edital da Concorrência pelo somatório de
atestados de capacidade técnica apresentados,  nos termos dos
fundamentos supratranscritos.

Teresina, 29 de maio de 2018.

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 059/2018/DPE/PI
PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 01392/2018/DPE/PI.
DISPENSA DE LICIT AÇÃO Nº 016/2018/CLC/DPE
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADO: J. L. GASES COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
- EPP.
CNPJ: 02.707.125/0001-81
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito
de petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13 kg,
para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.
Valor do contrato: R$ 7.660,80 (sete mil seiscentos e sessenta reais e
oitenta centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039 e 339030).
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, art. 24, II.
Data de Assinatura: 01.06.2018.
Vigência: a partir da assinatura até 31.12.2018
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ E  J. L.
GASES COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. - EPP.

TERMO ADITIV O Nº 004/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 000779/2018/CLC/DPE/PI
Contrato nº 041/2014/DPEPI.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: CLARO S.A
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Objeto: Renovação do Contrato 041/2018 por 12(doze) meses e  Acréscimo
de 5%.
Valor do contrato: R$ 184.501,80 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos
e um reais e oitenta centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002.
Data de Assinatura: 04 (quatro) de junho de 2018.
Vigência: por 12 (doze) meses contados a partir data de sua assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
CLARO S.A.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapety,
138, B. Noivos Teresina – PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.
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