
ESTltnO DE t\4ATO GROSSO
Preferlluro Munlclpol de Jocloro

DEcIsAo ADMINISTRATIVA IV 006/20I6

coNcoRRtNcIA PUBLICA No oo1/2016

1. DA IMPUGNACAO.

A Prefgitura de Jaciara instaurou Processo licitat6rio tendo por objeto

"ContrataQao de empr€sa especializada para prestaqao de servigos de execuqeo de Obras do

Sistema de Esgotamento Sanit6rio no Ambito do PAC 2, do Municlpio de JaciartMT, ( ,)"

- na rnodalidade Concorrencia Pilblica.

Publicado o Edital Licitat6rio e designada a sessio priblica para

recebimento e abertura de envelopes para o dia 09105120L5, aportou na Pr€feitura

Municipal, na data de hoje, impugnagao manejada pela empresa MAIERIAL FORTE

INCORPORADORA LTDA., atravds da qual contesta o item 9.7, do edital, que traz a

seguinte exigencia em relaqao d apddeo tecnica das licitantes:

9.7. Da Capacitagdo Tictricd Operucional: 9 7 1 4 licitante dewrA qplesenlar

Atesta.los de Capacidade Tlc ica, emitidos por pessoajurtdica de direito ptlhlico ou

de direito privado, ceftifcados pelo CREA ou Conselho Profssional Compelenle, que

eofiprovem que a PROPONENTE execulou servicos' a qualquer lemPo, com os

seguintes caracteisl icas e quanlidades :

Resumidamente a lmpugnante alega que "nAo h6 que se falar em atestado

de capacidade Gcnica operacional de pessoa juridica, emitido pelo CREA (-. )"' razeo pela

qual pede a suspensao do ceftame ate o saneamento do que denomina "vicio que aloca o

Drocesso".
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2. AANALISE DO MERITO.

Sem raz6o a empresa Impugnante, haja vista as exigdncias contidas no

inshumento de convocag6o atenderem aos ditames da lei que rege os processos licitat6rios

e nao implicar em restrigao indevida i participageo dos interessados.

Em primeiro lugarporque referida norma federal prev6 no seu art 30l

"Art. 30. A documentagdo rclativa d quslilicaQAo ftcnica limital-se1i a:

t...1

II - conpmvogdo de optiddo pdra desempenho de atividade pertinehle e compath'el

etu caracteristicos, quantidades e prazos com o obieto da licitaQAo, e indicacdo das

instalagies e do aparelhamento e do pessoal tdcnico adequados e disponi|eis para a

rcalizagdo do objeto da licil*cAo, bem como da qualificagdo de cadq um dos

meubros da equipe tdc ica que se respowabilizard pelos trubalhos.

t...1

$ lo A comprcvagdo de aptiddo rcfeida no inciso II do "caput" deste arligo, no caso

das lictlag1es peftinenles a oblas e servlgos, serd feltq Dor atertados fonecidot Dor

oessoa$ iuridicas de direilo piblico ou ofivado. devidomente resislrados nas

enlidddes prolissionais compelenles [ ] "

Ve-se, claramente, que a lei autoriza d Administragao, como cautela e

medida necess6ria a aferigao da idoneidade tdcnica das licitantes, que estas comprovem a

execugao de servigos similar€s aos licitados mediante atestados - que podem ser fomecidos

por pessoasjuddicas ou privadas.
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A doutrina denomina tal capacidade como tdcnico.operacional que, nas

palavras de Margal Justen Filho, nada mais d do que "a comprovaqdo documental da

idoneiddde tdcnica para execugao do objeto licilado, mediante a demonstruqdo de

experienciq sfiterior ka execucdo de contrqto similar e da disponibilidade do pessoal e dos

equipamentos indispensdwis" (Curso d€ Direito AdministratiYo. 9 ed. rev., atual. e ampl

Seo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013),

Nada t€m ref€rida exig€ncia a ver com a capacidade tdcnico-profissional,

sendo esta tltima ligada ao respons6vel tdcnico pela obra ou servigo, uma vez que se

relaciona d capacidade da empresa licitante em dcsempenhar delerminada atividade - o que

se comprova pela experiencia anterior devidamente atestada na forma da lei.

Sobre a possibilidade de tal exiSencia, voltada d pessoa licit4nte (seja

fisica o! juridica), encontramos o seguinte julgado;

'ADMTNT9TRATT\O - UCITAC,|O P|jBLICA - SERWgOS DE LEmJM DE

HIDROMETROS E ENTRECA DE CONTAS - EDITAL. EXIGENCIA DE COMPROYAC4O

DE EXPENENC]A ANTERIOR - CAPAC]TACAO TECNICA - ARTIGO 30, S 1", I, E S 5' DA

LEI N. 8.666/93 . RECUPSO ESPECIALNIO CONHECIDO,

li certo que ntlo pode a Adhtinistragdo, em nehhuma hipbtere, fazer exisancias que fn$tem

o cardter competitivo do certame, mas sim gatantb ampla pafticipaqAo na disputa licitat'ria,

pdsibititando o haior n mero potstvel de cohconenles, desde que lenham qualiJic.Igdo

tdcnica e econdmica para Earantir o cutrlprimento dql obtiSagdes.

Dessa e, inexisle ola1ao ao p ncipio da lgualdade entre 4s parles se os requisitos do

edital, quanta d capdcidad.e tdcnica, saa compalfueis com o abieto da concarrencia

In casu, a eitlA ch. ,rrcvista no editol. de aDrcsentacllo de atestados aue corrroto'tem a

expefiAncia Lnte or dos participantes a Drestacdo dos setvlcos obielo de licltacdo ttilo d

abusiv.t ou ileeal, pois d uma formu de ilemonstrat sua caDacidade tdcttico'oDemcinnal
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sesun.lo os crurios .liscriciond onehte eslabelecidos pelo AdministracAo ttara a etecucdo

t contenro dos semicos-

"A au.sencia de explicita refer.ncia, no arl. 30. a requisitos de capacila?do icnico

operacional nAo signifca 'redaqdo d sua prcvisAo. A cldwula rle fechamento contida no S 5"

nao se aplica a cdpacitaQao ftcnico-operacionql, mas a oullds exigcncias" (Margal'rutlen

Filho, in "Comentdfios a Lei de LicitugAet e Contrdtos AdministratiNos", 8" ed., Ed Dialttica,

SAa Paulo, 20a0, p. 335). Recurso esPeci,lnao conhecido". (REsp 361 736/SP, Rel Ministro

FMNCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, iulSado en 05/09/2002, DJ 31/03/2003, p 196)

Sendo assim, reputamos perfeitamente legal a exigCncia, pelo Municipio,

dos atestados referidos no item 9.7 do edital, devendo o mesmo pemanecer inalterado.

Quanto ao registro dos atestados perante o Conselho Regional de

Engenharia da circunscrigeo teritorial a que o licitante pertenceG a exig€ncia nada mais d

do que uma referencia ao texto legal do alt. 30, $1", da L€i n'8.666/93 pois este afirma

que a comprovacao de aptidao rcferida no inciso II do "caput" deste artigo' no caso das

licitaQdes pertinentes a obras e servigos, serd feita por atestados fomecidos por pessoas

juridicas de direito piblico ou privado, devidamente resistrados nas entidades

Drofi ssionNis comDetentes.

Os Conselhos Regionais de Engenharia nada mais sAo do que as

entidades profissionais competentes pafa o citado registro dos atestados atetos ao ramo da

engenharia, fato que se comprova pelo disposto no art. 57, $ linico, da Resolufeo CONFEA

n' 1.025/2009.

Tanto d assim que o pr6prio Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso tambdm exige, em seus editais cujos objetos sejam do referido rarno, o registro dos

atestados junto ao CREA:
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"Capdci.lade ticnico-operacional: camprcvagao de aptiddo para deretrpe ho de atfiidade

pertinente e compdlivel etu catucterlsticas tecnohigicas e operucianais, quantidades e ptuzos

com o objeto da licitagdo, mediante o aprcsenacao de ateslado(s), em nome do licitante,

emitido(s) por pessoa jxrdica de direito ptlblico olr privado, devidatxehte registrado(s) no

CfuEA e acompaxhado(s) da(s) respecti|a(s) Ce idao(6es) de Aceno Tdcnico (CAT), que

cotnpro|e(m) a execugdo de obra de reforma, ampliacAo e construldo, que nao comprcmeta

a contim)idade da prestapao dos senicos coma dispae o S 9' do ArtiSo 30 da Lei n' 8666/93'

coh as seguintes parcelas .le maior relerAncio tticnica e valot siskiJicati\)o (. .)" (TCE/W

Eclital da Concorrencia P{blica n' 002/2015, disponivel no endercco:

hup:/t\rw,w.tce.mt.soubr/atuuivos/downloaN00158004/Edital9/o2OConcon"lc3%oAA cia!22

00 2 - I 5 %2 0O br a%2 0 MPC. od.fl .

Ao contr6rio do que indagou a licitante ao CREA/MI o edital neo exige

que o atestado seja emitido pelo referido 6rgao, mas apenas registrado pelo mesmo.

Logo, razgo neo assiste d lmpugnante

3. CONCLUSAO.

Em virtude de tudo quanto fora fundamentado acima, julgamos

IMPROCEDENTE a ImpugnagSo apresentada pela empresa MATERIAL FoRTE

INCORPORADORA LIDA,, mantendo-se incdlume o edital da licitagAo, bem como a data

inicialmente designada para o recebimento e abertura dos envelopes

Jaciara, 06 de maio de 20 I 6.


