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PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo licitatório que por meio de licitação na

modalidade tomada de preços busca a contratação de pessoa jurídica para execução de

obra de engenharia para ampliação da CMEI Prof.? MARIA VIRGINIA C. DE GODOY.

Iresignada, a licitante Polibox Sistemas Construtivos Ltda.

apresentou o recurso de fls. 238/245, contra a habilitação dos demais Hcitantes aduzindo,

entre outros, que há falsidade em um dos atestados, e que há incompatibilidade do outro,

já que, este não é de forma “modular”.

O laudo técnico de folhas 269/281 atestou que o acervo técnico

juntado nesse documento não está de acordo com as exigências do edital. Tal

informação consta no subitem 3.3.3, alínea “b” que prevê a obrigatoriedade de que o

atestado seja de obra compatível “modular”.

Os autos foram enviados ao Prefeito do Município, autoridade

competente para análise do recurso, que requereu a análise do processo pela

Procuradoria Jurídica.

É o relatório do necessário.

A habilitação vem disciplinada no art. 27 e seguintes da Lei nº

8.666/93 e consiste na apresentação de documentação relativa a habilitação jurídica,

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e

cumprimento do disposto no inciso XXXUI do art. 7 da Constituição Federal.
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No caso em análise foram levantadas questões relativas a

qualificação técnica, que levaram aos questionamentos levantados nos recursos objeto de

análise.

Sobre o tema, o edital da licitação previu o seguinte (folha 65):

3.3.3. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

b) prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o

objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado ou certidão,

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente

registrado no CREA ou CAU, necessariamente em nome do licitante e indicar a

execução de obras em sistema construtivo modular, considerado compatível a

partir de 50% da execução do objeto licitado. A comprovação poderá ser efetuada

pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões

válidas quanto dispuser o licitante.

Portanto, a comprovação da capacidade técnica-operacional deverá

ser comprovada por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em

nome do licitante, o que está em consonância com o estipulado no art. 30, 81º, II, da

Lei nº 8.666/93 e súmula 24 do TCE/SP:

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

H-comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da ficitação, 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;
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$ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso 1 do "caput" deste artigo, no

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados

fomecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

SÚMULANº 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 devidae tecnicamente justificado.

Passamos, assim, à análise da documentação apresentada pelos

licitantes.

O recurso foi apresentado contra as habilitações dos demais

licitantes sob o fundamento de que eles não apresentaram atestado de capacidade técnica

operacional compatível com a parcela de maior relevância da licitação, relativa aos

módulos construtivos.

A Procuradoria jurídica encampa o parecer do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo, nos termos do enunciado trazido à baila na sequência, e ainda,

de acordo com sua súmula 30 do mesmo tribunal de contas, no sentido de que, a

exigência de atestado que comprove a experiência anterior em obra modular viola o

artigo 30 da Lei 8.666/90.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO DE 06/06/2018
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TC-014059/026/12

A menção a parcelas de maior relevância no item pertinente à qualificação técnico-

operacional realmente não deveria, em princípio, causar problemas à participação de

interessados no certame, considerando a menor abrangência das comprovações a serem

realizadas e desde que observados os quantitativos mínimos razoáveis segundo a Súmula nº

24 desta Corte de Contas Estadual.

Todavia, como também apontado durante a instrução inicial dos feitos (fl. 754 do TC-

14059/026/12), constata-se que no Edital em questão essas parcelas, segundo a Origem

“relevantes” 18, cingiram-se de especificidades não amparadas pelo artigo 30 da Lei

Federal nº 8.666/93 e Súmula 30 desta Corte de Contas Estadual, principalmente

restringindo as comprovações de fornecimento, montagemeinstalação a “estruturas de

ambientes modulares em aço com painéis de fechamento em chapas de aço galvanizado

pré pintadas e isolamento térmico em EPS [...]”, delimitando a execução de instalações

elétricas a “ambientes modulares” e impondo que a “finalidade das instalações/serviços

comprovados através dos Atestados” não poderia referir-se a “instalações provisórias e/ou

precárias tais como: canteiros de obras, almoxarifados, alojamentos,etc.”
Essas exigências não contribuíram para a ampla participação no certame e também se

constituíram como o cerne da inabilitação daquelas duas empresas que apresentaram os

menores valores em suas propostas.

Nessa conformidade voto pelo não provimento do Recurso, mantendo-se, na integra, a r.

Decisão proferida.

SÚMULANº 30 TCE/SP

Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados
de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação
de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação
de presídios, de escolas, de hospitais, e outrositens.

Considerando que a interpretação acerca do item 3.3.3, “b” do edital

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

foi efetuada a fim de excluir a necessidade de atestado de capacidade específica, resta

prejudicada a análise dos demais temas, acerca da veracidade dos atestados específicos

anexados, na medida em que, a forma genérica é permitida pela súmula 30 do TCE/SP.
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Em face do exposto, nos manifestamos pela retirada da exigência da

comprovação de experiência anterior na construção de obra por meio do sistema

construtivo modular como condição da habilitação, na linha de entendimento acima

apresentada.

É o parecer. À consideração superior.

fa Novo Horizonte/SP, 15 de Dezembro de 2020.

Leonardo Volpe Pinhabel
Procurador jurídico
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 Emancipado em 28101917 pnonto Na 2
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS a

PROCESSO Nº, 279/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 044/2020
EDITAL Nº. 169/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EM SISTEMA

CONSTRUTIVO MODULAR, PARA AMPLIAÇÃO DA CMEI PROF.2 MARIA

VIRGINIA €. DE GODOY, situada à Rua Pindorama, nº 513, no Jardim Santa
Clara, nesta cidade de Novo Horizonte — SP

Senhor Prefeito,

Esta Comissão, por unanimidade de seus membros, com
base no parecer jurídico de fls. 297/301, em juízo de reconsideração,
mantem a decisão pela Habilitação da J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA
METÁLICA EIRELI.

Fazemos os autos subir para decisão do recurso, com base
no artigo 109, 8 5º, da Lei 8.666/93.

Novo Hgrizonte, 16 de dezembro de 2020

DRIGUES DAVID CARNEVALI PIMENTEL

Membroteta
MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI
Membro
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DESPACHO:

PROCESSO Nº 279/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2020

ACOLHO O PARECER JURÍDICOAFLS. 297/301, CONTRARRAZÕES

APRESENTADAS PELA LICITANTE JAF. CONSTRUTORA E

ESTRUTURA METÁLICA EIRELI FLS. 249/264 E A MANIFESTAÇÃO

DA COMISSÃO EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO A FLS. 302, PARA

CONHECER DO RECURSO IMPETRADO PELA POLIBOX SISTEMAS

CONSTRUTIVOS LTDA FLS. 238/245 E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

COMUNIQUE-SE. PROSSIGA-SE.

Gabinete, 16 de dezembro de 2020

TÓSHIO TOYOTA
PREFEITO MUNICIPAL


