SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ofício nº 11/2020 - CGDI-REI/PRODI-REI/REITORIA/IFGOIANO
Goiânia, 3 de junho de 2020.
Ao Senhor Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Diretor de Administração
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

Assunto: Resposta técnica ao pedido de impugnação do Edital de Tomada de Preços nº
001/2020

Senhor Diretor,
Diante do pedido de impugnação do Edital de Tomada de Preços nº 001/2020, apresentado
pela empresa Mundial Serviço Total LTDA, a Coordenação Geral de Desenvolvimento de
Infraestrutura do IF Goiano, manifesta-se pela NEGATIVA de provimento do referido pedido pelos
motivos a seguir expostos:
Importa esclarecer que os serviços ora contratados são específicos de OBRA DE
CONSTRUÇÃO, cuja definição já é realizada na própria Lei 8666/93, que em seu artigo 6º, inciso II,
explicita que: “I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada
por execução direta ou indireta;";
No Brasil, o profissional habilitado para realizar obras e serviços de engenharia são os
Engenheiros e os Arquitetos e, as obras de engenharia devem ser executadas por empresas que
possuam tais profissionais em seu quadro técnico e, para tanto, necessitam estar devidamente
regulamentadas, cadastradas no Conselhos próprios, CREA ou CAU;
A suposta restrição apontada pela impugnante visa resguardar o direito público e a
qualidade dos serviços prestados, devendo considerar que a própria Lei de Licitações (8666/93) é
clara e objetiva ao tratar as obras de engenharia como tema especial, diferenciado dos demais objetos
de licitação. O Artigo 7º § 2º da referida Lei já preconiza que as licitações para execução de obras e
serviços de engenharia devem apresentar determinados requisitos, notadamente diante da
peculiaridade do objeto que demanda alto conhecimento técnico, grande volume de recursos, o
deslocamento de mão de obra e materiais até o local da obra, dentre outras características
excepcionais.
O Artigo 30, da mesma Lei, determina que, relativamente à qualificação técnica, poderá
ser exigido registro ou inscrição na entidade profissional competente, o que é o exigido no Edital.
A própria empresa reconhece que o objetivo do Instrumento convocatório é “buscar no
mercado uma empresa que tenha capacidade administrativa-operacional suficientemente para
garantir a execução dos serviços advindos da futura contratação” (grifo nosso);
Desta forma, a exigência de comprovação de empresa especializada além de ter sua
legalidade comprovada vastamente pelas jurisprudências e legislações vigentes foi corroborada no
próprio pedido de impugnação do licitante.
No mesmo diapasão, a empresa questiona a apresentação de atestado técnico registrado

em nome do licitante, item 7.7.3 do Edital de Tomada de Preços 01/2020 do IF Goiano. Sob esse
aspecto cabe mencionar que não há, ao contrário da afirmativa da empresa, a exigência de que tal
atestado seja registrado em qualquer Conselho. A exigência do Instrumento Convocatório é clara:
7.7.3. Quanto à capacitação técnico-operacional –apresentação de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado devidamente identificado, em nome do
licitante, relativo à execução de obra ou serviço

de

engenharia,

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação” (grifo nosso)
Esta solicitação baliza-se na jurisprudência existente, que legitima a exigência de
comprovação de capacidade técnica operacional em percentual mínimo superior a 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço. A fim de evitar quaisquer falhas de
entendimento sobre a exigência de capacitação técnico operacional, que não deve ser confundida com
a capacidade técnica profissional, na leitura do Edital de Tomada de Preços nº 001/2020,
transcrevemos o enunciado da Súmula 263 de Jurisprudência do TCU, que bem retrata o
entendimento consolidado:
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.
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 30.
Precedentes
- Acórdão 0165/2009 - Plenário - Sessão de 11/02/2009 - Ata nº 06/2009,
Proc. 027.772/2008-2, in DOU de 16/02/2009.
- Acórdão 1908/2008 - Plenário - Sessão de 03/09/2008 - Ata nº 35/2008,
Proc. 011.204/2008-4, in DOU de 05/09/2008.
- Acórdão 1417/2008 - Plenário - Sessão de 23/07/2008 - Ata nº 29/2008,
Proc. 007.535/2005-6, in DOU de 25/07/2008.
- Acórdão 597/2008 - Plenário - Sessão de 09/04/2008 - Ata nº 11/2008,
Proc. 021.103/2005-0, in DOU de 14/04/2008.
- Acórdão 2640/2007 - Plenário - Sessão de 05/12/2007 - Ata nº 51/2007,
Proc. 015.865/2007-2, in DOU de 11/12/2007.
- Acórdão 1771/2007 - Plenário - Sessão de 29/08/2007 - Ata nº 36/2007,
Proc. 004.719/2007-6, in DOU de 31/08/2007.
- Acórdão 1617/2007 - 1ª Câmara - Sessão de 06/06/2007 - Ata nº
17/2007, Proc. 004.883/2005-6, in DOU de 11/06/2007.
- Acórdão 1891/2006 - Plenário - Sessão de 11/10/2006 - Ata nº 41/2006,
Proc. 005.612/2006-6, in DOU de 16/10/2006.
- Acórdão 0649/2006 - 2ª Câmara - Sessão de 21/03/2006 - Ata nº
08/2006, Proc. 011.199/2004-0, in DOU de 27/03/2006.
- Acórdão 0657/2004 - Plenário - Sessão de 26/05/2004 - Ata nº 17/2004,
Proc. 006.565/2002-6, in DOU de 09/06/2004.
Dados de aprovação:
Acórdão nº 0032 - TCU - Plenário, 19 de janeiro de 2011.
(grifo nosso)
Reitera-se que NÃO há necessidade de registro do referido atestado em nenhum órgão ou
conselho, o mesmo deve ser apenas fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, em
nome da empresa licitante.

Alerta-se, porém, que o uso de documento falso para fraudar o caráter competitivo de
uma licitação está previsto no tipo penal do artigo 93 da Lei 8666/93 (Impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa), bem como no Artigo 297 do Código Penal (Falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa); além
disso, a comissão de licitação poderá, conforme item 20.8 do Edital, realizar, a qualquer tempo,
diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, verificando a legitimidade dos
documentos comprobatórios apresentados por todas as licitantes.
Ademais, há um equívoco nas alegações da empresa, visto que a Certidão de Acervo
Técnico, exigida apenas no item 7.7.7 do Edital, é para capacitação técnica PROFISSIONAL, como
apontada nas resoluções do CONFEA apresentadas pela própria impugnante.
Ainda relativo à capacitação técnica, a empresa solicita a exclusão do item 7.7.8 do Edital,
que exige justamente o entendimento das legislações do CONFEA, devendo a empresa licitante conter
em seu quadro permanente profissional competente para a execução dos serviços OU apresentar
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedora do
certame.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento total ao pedido de impugnação apresentado pela
licitante.

Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Aline Crispim Canedo Girardi
COORD-GERAL DESENVOL.INFRAESTRUTURA-REI
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Decisão Administrativa nº 1/2020 - DA-REI/PROAD-REI/REITORIA/IFGOIANO

ANÁLISE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2020

Processo n°:23732.000007.2020-14
Assunto:
Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório, impetrado por Mundial Serviço Total Ltda.,
pessoa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.089/0001-08, contra exigência contida no
Item 7.7.3 do Edital, visando à impugnação do referido instrumento de licitação, na modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço global, que tem por objeto a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação da empresa especializada de engenharia, para construção de um pavilhão
de salas de aula para o IF Goiano – Campus Avançado Ipameri, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Projeto Básico, no Edital, e em todos os seus demais anexos.
Em linhas gerais a Impetrante pretende:
1) - a impugnação da Tomada de Preços nº 01/2020, processo nº 23732.000007.2020-14 bem como, a
exclusão do item 7.7.8 do Edital, conforme recorte textual abaixo:
“Desse modo, a fim de assegurar a participação não somente a nossa empresa, mas de outras empresas aptas, e também a preservar a liberdade de
cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal de 1988, requer a Vossa Senhoria seja
acolhida a presente impugnação, e seja inteiramente excluído do item 7.7.8 do referido edital a exigência que a Certidão de Acervo Técnico – CAT seja
em nome da licitante”. – (TRANSCRITO CONFORME ORIGINAL)

Neste sentido, a Comissão Especial de Licitação reuniu-se para avaliação da documentação
apresentada pela Impetrante – Mundial Serviço Total Ltda., para averiguação, qual seja, o pedido de
impugnação ao Edital referente à tomada de Preços nº 01/2020.
Quanto a análise textual.
Cumpre discorrer quanto ao que esta Comissão Especial de Licitação considerou como um infortúnio.
Quando todo o corpo textual da solicitação argumenta quanto a existência do item 7.7.3 do Edital, que
versa quanto à capacidade técnica operacional da empresa. E, equivocadamente em seu derradeiro
parágrafo, talvez por um erro de digitação, solicita a exclusão do item 7.7.8 do mesmo Edital, o qual
pontifica quanto ao responsável técnico ou quadro técnico que deve pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante.
Embora tal desventura por si só, implique a não análise ou apuração da solicitação em tela, esta
Comissão Especial de Licitação ponderou quanto a realização de sua decomposição tendo como mote
sua argumentação primeira.
Quanto às alegações impetradas.
“Dessa forma a administração do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO exige no item 7.7.3 do referido edital, que a
comprovação técnica seja em nome da licitante, o que e desrazoável perante Art. 49 e 50 da Resolução 1025/09 do CONFEA a qual regulamenta os
procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), cuja define que o documento pertence
ao profissional e não e empresa”. – (TRANSCRITO CONFORME ORIGINAL)

Esta Comissão Especial de Licitação inegavelmente, coaduna com a análise técnica proferida pela

Coordenação Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura (CGDI) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano, quanto à análise técnica do requerente.
“A suposta restrição apontada pela impugnante visa resguardar o direito público e a qualidade dos
serviços prestados devendo considerar e a qualidade dos serviços prestados, devendo considerar que a
própria Lei de Licitações (8666/93) é clara e objetiva ao tratar as obras de engenharia como tema
especial diferenciado dos demais objetos de licitação. O Artigo 7º, § 2º, da referida Lei, já preconiza
que as licitações para execução de obras e serviços de engenharia devem apresentar determinados
requisitos, notadamente diante da peculiaridade do objeto que demanda alto conhecimento técnico,
grande volume de recursos, o deslocamento de mão de obra e materiais até o local da obra, dentre
outras características excepcionais”. O Artigo 3ª, do mesmo instrumento legal, determina que,
relativamente à qualificação técnica, poderá ser exigido registro ou inscrição em entidade profissional
competente, restando claro, o exigido no Edital.
Estudando o postulado, torna-se claro o equívoco de interpretação quanto ao exigido no Edital e o que
o requerente deduziu, ao contrário do rogado, em nenhum momento o instrumento convocatório exige
que os atestados que comprovem a capacidade técnico-operacional da empresa, sejam registrados em
conselhos, notadamente:
(...) 7.7.3. Quanto à capacitação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado devidamente identificado, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,(...)

Tal regramento se fundamenta na jurisprudência que o legitima, quanto à exigência em percentual
mínimo superior a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço. A fim de
evitar quaisquer falhas de entendimento sobre a exigência de capacitação técnico operacional, que não
deve ser confundida com a capacidade técnica profissional, na leitura do Edital, conforme bem
demonstrado na Súmula nº 263 TCU:
“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. Fundamento
legal: Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 30. Precedentes; Acórdão 0165/2009-Plenário-Sessão de 11/02/2009, Ata nº
06/2009 Proc. 027.772/2008-2, in DOU de 16/02/2009; Acórdão 1908/2008 Plenário Sessão de 03/09/2008 Ata nº 35/2008 Proc. 011.204/2008-4 in DOU
de 05/09/2008; Acórdão 1417/2008 Plenário Sessão de 23/07/2008 Ata nº 29/2008, Proc. 007.535/2005-6, in DOU de 25/07/2008. Acórdão 597/2008
Plenário Sessão de 09/04/2008 Ata nº 11/2008, Proc. 021.103/2005-0, in DOU de 14/04/2008. Acórdão 2640/2007 Plenário Sessão de 05/12/2007 Ata
nº 51/2007, Proc. 015.865/2007-2, in DOU de 11/12/2007. Acórdão 1771/2007 Plenário Sessão de 29/08/2007 Ata nº 36/2007, Proc. 004.719/2007-6,
in DOU de 31/08/2007. Acórdão 1617/2007 1ª Câmara Sessão de 06/06/2007 Ata nº 17/2007, Proc. 004.883/2005-6, in DOU de 11/06/2007. Acórdão
1891/2006 Plenário Sessão de 11/10/2006 Ata nº 41/2006, Proc. 005.612/2006-6, in DOU de 16/10/2006. Acórdão 0649/2006 2ª Câmara Sessão de
21/03/2006 Ata nº 08/2006, Proc. 011.199/2004-0, in DOU de 27/03/2006. Acórdão 0657/2004 Plenário Sessão de 26/05/2004 Ata nº 17/2004, Proc.
006.565/2002-6, in DOU de 09/06/2004. Dados de aprovação: Acórdão nº 0032 TCU Plenário, 19 de janeiro de 2011.”

Esta Comissão Especial de Licitação reitera não haver a necessidade de registro do atestado requerido
no item 7.7.3 do Edital, em nenhum órgão ou conselho, tais atestados, devem sim, ser fornecidos por
pessoa jurídica, de direito público ou privado, em nome do concorrente.
Quanto à requisição expressada pelo postulante no encerramento de sua petição, o Item 7.7.8, do
instrumento convocatório, aclaramos se tratar de exigência legal da Corte de Contas do TCU, em seus
Acórdãos 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário 1.547/2008-Plenário, e. 667/2009 Primeira Câmara:
“(...)determinação ao [...] para que se abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa
licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a
admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de apresentação de contrato de
prestação de serviço(...)”. (Grifo nosso)

Condizente ao próprio requerente que argumenta quanto ao intento institucional “buscar no mercado
uma empresa que tenha capacidade administrativa-operacional suficiente para garantir a execução dos
serviços advindos da futura contratação”. O que o IF Goiano pretende, inegavelmente é evitar prejuízo
a todos os interessados no pleito; em especial ao Interesse Público, que ambiciona a completa
execução do objeto a ser contratado, condizente com a qualidade necessária, bem como a toda e
qualquer licitante, que atendendo às exigências estabelecidas pelos projetos de engenharia e
arquitetura, venham a participar deste certame.
Esta Comissão Especial de Licitação ajuizou com a devida exatidão o pedido de impugnação, sopesando
o Instrumento Convocatório da Tomada de Preços, assegurando que o mesmo, em nenhum momento
feriu o caráter de igualdade de condições, tão pouco seu caráter competitivo. Garantindo a observância

do princípio constitucional da isonomia a bem de selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, em total consonância com o Art. 3º da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Asseveramos que em nenhum momento houve por parte da Comissão Especial de Licitação, tão pouco
desta Autarquia, adoção de providências ou criação de regras que frustrem ou restrinjam a
participação dos interessados no pleito. Há sim por parte da Comissão Especial de Licitação, rigor em
cumprir e se fazer cumprir fielmente o publicado no Ato Convocatório.
Decisão.
Mediante o todo anteriormente exposto, essa Comissão Especial de Licitação, resolve por indeferir o
pedido de impugnação postulado pela requerente Mundial Serviço Total Ltda.
Ipameri, 05 de junho de 2020

(Assinado Eletronicamente)
Rogério Carneiro Machado
Presidente Comissão Especial de Licitação
Portaria nº 853 de 15/05/2020

De acordo, notifique-se a requerente.
Goiânia, 05 de junho de 2020

(Assinado Eletronicamente)
Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Diretor de Administração
Portaria nº 482, D.O.U. de 29/05/2019
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