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Proc. Administrativo 232/2022
De: Rafael Stevan Setor: PGM - 3PROC - 3ª Procuradoria Jurídica 
Despacho: 29- 232/2022 
Para: DECOL - LICITAÇÕES - Daniel 
Assunto: PROCESSO 0051/2022 - TP 06 - Escola Ometto

 
Américo Brasiliense/SP, 02 de Junho de 2022 

 

Referência: Processo Eletrônico n. 232/2022

Processo: 0051/2022

Tomada de Preços: 006/2022

Recorrentes: Donizeti Pereira da Silva – EPP, CNPJ 14.840.879/0001-94, Amon Construções e Saneamento Ltda EPP,
CNPJ n. 08.012.524/0001-04.

Objeto: contratação de empresa especializada, para a Construção de Escola no Bairro Luiz Ometto – 1ª Etapa.

 

Trata-se do expediente encaminhado a essa Procuradoria Municipal, visando manifestação jurídica acerca do recurso
apresentado, em face da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, que inabilitou as empresas Donizeti
Pereira da Silva – EPP e Amon Construções e Saneamento Ltda EPP, nos autos do processo licitatório epigrafado, cujo
objeto é a Construção de Escola no Bairro Luiz Ometto – 1ª Etapa.

Conforme consta, o Edital foi publicado junto ao DOE, DOM e Folha de São Paulo, respectivamente em 30/04/22,
03/05/22 e 30/04/2022.

Por conseguinte, participaram da sessão pública de 19/05/22 as seguintes empresas:

1— PÓRTICO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (EPP) CNPJ 38.251.646/0001-14

2— DONIZETI PEREIRA DA SILVA (EPP) CNPJ 14.840.879/0001-94

3- AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA (EPP) CNJP 08.012.524/0001-04

4- CONSTRUTORATAG FOXLTDA (EPP) CNJP 10.884.259/0001-04

5- BEUVALI CONSTR. E PROJETOS DE ENG. EIRELI (ME) CNJP 32.496.213/0001-42

Ocorre que, ao proceder a abertura dos envelopes de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão
para análise dos seus conteúdos.

Como se observa, nos termos do despacho 19, foi solicitada manifestação da Unidade Técnica, no que se refere ao
cumprimento das exigências previstas nos itens 3.3.4, 3.3.4.1 e 3.3.5 do Instrumento Convocatório.

Neste sentido, no despacho 21, o Departamento de Planejamento e Obras assim se posicionou, verbis:

“O acervo da licitante é válido somente se a obra e/ou serviço estiver sob responsabilidade do profissional registrado
como Responsável Técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA;

Os atestados devem comprovar a execução de serviços com características semelhantes de complexidade tecnológica e
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, não sendo relevante neste caso a metragem quadrada
construída;

Neste sentido ficam habilitadas para a concorrência as seguintes empresas:



10/06/2022 10:56 Prefeitura de Américo Brasiliense | 1Doc

https://americobrasiliense.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=AC648704D98F020A24A0583A&itd=11 2/4

Beuvali Construtora e Projetos de Engenharia EIRELI – CNPJ: 32.496.213/0001-4;

Construtora TAG FOX LTDA – EPP – CNPJ: 10.884.259/0001-04 e

Pórtico Engenharia e Serviços Ltda – CNPJ: 38.251.646/0001-14.

Por tais razões, a Comissão Permanente de Licitações decidiu pela inabilitação das recorrentes.

Os recursos apresentados pelas empresas Amon Construções e Saneamento Ltda (EPP) e Donizeti Pereira da Silva EPP
constam, respectivamente dos despachos 26 e 27 do processo eletrônico, na qual sustentam o cumprimento das condições
de habilitação previstas no Edital.

É a síntese, passo a análise:

Inicialmente, sobreleva esclarecer que, compulsando os termos do Instrumento Convocatório, observo que as cláusulas
3.3.4, 3.3.4.1 e 3.3.5 possuem a seguinte redação:

[...]

3.3.4 - Atestado(s), em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a
execução de serviços com características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitação, bem como, a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do engenheiro
civil responsável.

3.3.4.1- Sendo considerada como parcelas de maior relevância os seguintes itens:

a) Atestado em nome da empresa participante, e o mesmo responsável técnico;

b) Acervo técnico em nome do engenheiro da empresa;

c) Previsão de estacas ..........................................1.164,00m

d) Forma em madeira...........................................533,60m²

e) Aço.................................................................4.435,79kg

f) Concreto...........................................................41,63m³

3.3.5. As CAT’s devem demonstrar que o profissional figure como responsável técnico da licitante, sendo que, a atuação
do mesmo em mais de uma participante deste certame implicará na inabilitação das empresas envolvidas.

Como cediço, a qualificação técnica é uma das etapas que compõe a habilitação das empresas nas licitações públicas. Ela
se divide em qualificação técnico-operacional e qualificação técnico-profissional.

A Lei 8.666/93 trata da qualificação técnico-operacional em seu art. 30, inciso II:

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

[…]

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.

A qualificação técnico-profissional encontra-se disposta no art. 30, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93:

Art. 30.

[…]

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:
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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.

Neste sentido, as Súmulas 23 e 24 do TCESP assim dispõem:

Súmula 23:

“Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia,
se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de
maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos”.

Súmula 24:

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a
imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis,
assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente
justificado.

In casu, analisando os documentos juntados, para fins de comprovação da qualificação técnica operacional e profissional,
verifica-se o seguinte:

A recorrente AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA (EPP) apresentou a I) CAT 2620220003479 em nome
de Fernando José Rosalen, II) Atestado fornecido pela Prefeitura de Ibaté indicando a construção de 01 (uma) sala em
alvenaria para abrigar a Central de Gases, compressores e concentradores no Hospital e Maternidade de Ibaté/SP, III.
Atestado fornecido por Salvador Carlos Mazo, cujo teor é a reforma e ampliação do São Carlos Apart Hotel, IV) CAT
SCA-00625 ART 1446245 e 8210200603177162, V) CAT SCA-00639 – ART 1446264.

Ademais, os documentos foram instruídos com Instrumento de Prestação de Serviços que demonstram o vínculo com o
responsável técnico.

Por seu turno, a recorrente DONIZETI PEREIRA DA SILVA juntou os seguintes documentos relacionados à habilitação
técnica profissional e operacional:

I) Contrato de Prestação de Serviços com o profissional Cleber José Furlan, CAT 2620120007922 II) Atestado fornecido
pelo Município de Guatapará – execução de Creche FNDE, III) Atestado fornecido por HD SOLUÇÕES EM
URBANIZAÇÃO LTDA IV) Atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de Rincão.

Portanto, em que pese as considerações da Unidade Técnica, salvo melhor juízo, entendo que os documentos
relacionados, são suficientes a demonstrar a capacidade técnica profissional e operacional das recorrentes, de acordo com
a Súmula 23 e 24 do TCESP.

Isto posto, em consonância com os termos do Edital e, visando assegurar maior competitividade, essa Procuradoria se
manifesta pela habilitação das empresas AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA (EPP) e DONIZETI
PEREIRA DA SILVA.

_
Rafael Stevan  
Procurador Municipal 
Matricula 3518 - OAB/SP 241.866
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia Kersey


