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JULGAMENTO DO RECURSO ADMINI STRATIVO
DECISÃO DA EQUIPE TECNICA
Concorência Púbüca: CP N" 04/2020 - CPL
Obieto: Contratação de empresa especializada em

sen

iços de engenharia paÍa prestâção

de

serviços de reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal E.M.E.I. Shirley Farias Torres.

Recortentes: CONSTRUTORA RV LTDÂ

Recorrido: COMISSÃO PERNTANENTE

DE LICITÂÇÃO CpL

PREFEITURÂ

MUNICIPAL DE, IMPERÂTRIZ
TÍata-se de Recurso Âdministrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA RV

LTDÂ contÍâ

a decisão da Comissão de Licitação que habiütou â empresa GS

CONSTRUÇÕES

EIRELI, sob os ârgumentos de que há irregularidades na documentação de habütação técnica
apresentada pela empresa habilitada.

Cumpridas âs formalidades legais,

foi

oporturizada

à

ücitante

a

apresentâção de

contrarrazões no prazo legal, sendo essas não apresentadas pela empÍesa GS CONSTRUÇOES

EIRELI.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES
Em primeiro lugar, tem-se que ambos o recurso apresentado pela empresa supracitada

é

tempestivos, visto que foram respeitados os pÍazos previstos no Edital do certame e na legislação
vigente. Âssim, procederemos à anáüse dos fatos.

DA ANÁIISE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES
Para fins de melhor esclarecermos os pontos suscitados pela recortente, dentro das quais
anaüsatemos os argumentos levantados pela empresa.

DO RECURSO DA CONSTRUTORA RV LTDA
O recurso da empresa CONSTRUTOR

\

R\r LTDÂ se divide em alguns pontos que,

a

fim de melhor serem discutidos, terão seus aÍgumentos expostos nesta decisão:
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Âlega-se que em análise a Certidão de Acervo Técnico
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I tu'
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N" 831972/2020,

apresentado pela

empresa GS CONSTRUÇÕES EIRELI, foi possível verificar que o Atestado de Capacidade

técnica anexo

a CAT foi fornecido pela

empÍesa SILVEIRA ENGENHARIA E

o cofltÍato junto ao ôrgào estadual
- SINFRA, onde foi estabelecido um contÍâto de

CONSTRUÇÔES EIRELI, empresa essa que detinha
Secretaria de Estado de InfraestrutuÍâ

subconttatação com â empresâ GS CONSTRUÇOES EIRELI, que lhes câusava estranheza uma

vez que tanto â empresâ GS CONSTRUÇÕES EIRELI, quânto a empÍesâ SILVEIRÂ
ENGENHARIA

E

CONSTRUÇÕES EIRELI, cedente do atestado, possuem

responsável técnico, a Engenheira Civil

NATÂLIÀ GRILL RODRIGUES, CREA

o

mesmo

7715448323,

sendo essa além de RT da empresa GS CONSTRUÇÔES EIRELI, também ptoprietária da
empÍesâ licitante.
Âlega-se que o que podemos observar é uma empresa que possú um Íesponsável técnico
atestando a si próprio, no intuito de lograr êxito nas exigências dos itens 11.4.2 e 77.4.3 do edital
de licitação.

Pede que face ao exposto, pugnamos pela inabiütaçáo da empÍesâ GS CONSTRUÇÕES

EIRELI.

DA DECISÃO
Verificada âs peçâs recursais apresentadas, constâmos que o documento apresentado pela
empÍesa GS CONSTRUÇÕES EIRELI trata-se de uma auto atestâção, ato este mesmo que
possível peÍânte

o Conselho de Engenharia

e Agronomia

-

CREÂ, no entanto, de acordo com

julgamento do TCU, não poderia ser aceito em ücitação pública sob pena de violação aos
princípios da isonomia, conforme podemos observar na peçâ de iulgamento do TCU:

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÂO DA PROCLIN{A ENGENHÂRIÂ LTDA ACERCÂ DE
TLEGALIDADE NA UÂBrLrTAçÃO OE EMPRESA NÂ CONCORRENCT,A. N" 08/2003
PROMOVIDA PE,LO TzuBUNÀL DE, CONTAS DÂ UNI,,\O. CONTRATAÇÀO DE SERVIÇO
DE TNSTAIÁÇÃO DE NOVO STSTEMA DE, CLnL{TrZAÇÂO NOS EDrFÍCIOS ANEXOS r
E II DO TzuBUNAL. CONHECIMENTO. UNICO ATESTADO DE CAPACITAÇÀO
TECNICA FUNDADO EM DECIÁRÂÇÃO DO PROPRIO INTERESSADO.
QUESTIONAME,NTO QUANTO A APTIDÃO DO ÂTESTADO PARÂ COMPROVAR
CAPACIDADE, TECNICA-OPE,RÂCIONAL PARA EXE,CUÇÃO DO OBJETO. PRINCÍPIO
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LICITATORIO DA OBTE,NÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARÂ A ÂDMINISTRÂÇÃO
NÃo ATENDTDo. pRocEDÊNCrA. DETERMTNAÇÃo Ao oRGÂo DE oRrGEM.
CIÊNCN A INTERESSADA E Â SECRETARIA-GE,RAL DE, ADMINISTnaçÃo Do TCU

ARQUMMENTO

DOS AUTOS.

"(...)
c) a comprovaçào de uso de uma das unidades pela 'sócia' da

Life não é suficiente paÍa dar legitimidade à autoatestação, visto que esta, tendo responsabüdade distinta da
empresa

que

o

o

E, ainda
subscrevesse, como dona da empresa, não refugiria ao

responsabiüdade da empÍesa, não subscreve

atestado.

problema ético da atestação em interesse próprio;

d) os órgãos de

frsca\zaçào ptofissional não têm
competênciâ p^t^ decidir sobre âspectos da ücitação nem
responsabilidade sobre o teoÍ e autenticidade dos atestados que
cerdfica, conforme alertado no próprio texto da certificação e
confirmado pelo Sr. Presidente do Confea e pela jurisprudência da
Justiça Federal;

e) a Lei de ücitações busca efeito probante ao atestado de
capacidade técnica, dando feição de testemunha ao seu fornecedot,
sendo, para isso, indispensável o princípio da alteridade, poftanto,
é tecnicamente impossível a aceitação de um atestado emitido por
uma empÍes^ pat^ si mesma;

Q a atestação em proveito próprio atinge z éíca, ferindo a
legitimidade, objeto de fiscalização do controle exteÍno, devendo o
ato ser impugnado pelo TCU.
Proposta de encaminhamento
102.Ante o exposto, ptopõe-se:

a) conheceÍ â presente representaçáo, por pÍeencher

os

reqúsitos de admissibiüdade;

b) determinar a inabütação da empÍesa Life Climaizaçáo
Ltda. rta Concorrência no 08/2003, promovida pela
Segedam/TCU;
c) comunicar a decisão que sobrevier à Proclima Engenharia
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Ltda., à Life Clknattzaçào Ltda. e à Segedam /TCU;
d) arquivar os pÍesentes autos."

Em novo Parecer, o Ministério Público assim manifestou-se,
em essência:

"A

presente questão já

foi objeto de manifestação poÍ pâÍte

deste Ministério Púbüco em Patecer datado de 2 de junho de 2004,

opoÍtunidade na qual ptocedemos a vasto exame da questão que
ora nos ÍetoÍna após a oportunidade de contraditório oferecida por
V.Exa. à Life Cbmaazação Ltda. mediante Despacho datado de

2s/6/2004
Por ocasião de nosso Parecer, concluímos no sentido

da

improcedência e do arqúl'amento da presente representação, pelos

expendidos, conclusão essâ com a qual
continuamos â Íros filiar porquanto, desde aquela ocasião, nenhum
fato novo se apÍesentaÍa nos autos com força para altetar o
posicionamento poÍ nos iâ externado. Múto pelo contrário, a peça
recém-produzida pela Life Climaazação somente reforça nossâs
conclusões, visto que, por óbvio, não refuta nossos âÍgumentos
em nenhum momento, poÍ ser ela a maior interessada na rejeição
fundamentos

ali

da presente tepresentação.

Ânte o exposto, este Representante do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União manifesta-se no sentido de
que o TCU, conhecendo da Representação em telâ, considere-a, no

mérito, improcedente e,

poÍ

conseguinte, determine

o

seu

arquivamento."

É o Relatório.
GRUPO

II -

CI-ASSE

VII - PLENÁRIO

TC-003.233/2004-9
N

ÀTUREZÀ: REPRESENTÀÇÀO

UNIDADE,: TRIBUNAL DE CONTAS DÀ UNIAO
INTERE,SSADÂ: PROCLIMÀ ENGENHARIA LTDA.
(CNPJ 00.s7 8.617 10001-ee)

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
h$p.lwww.imperatriz.ma - E-mail: semed im peratriz@gttallpom

k

til,

PREFEITURA DE

IMPERÂTRIZ

N

#r
,ãh

ffi

ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

1,6 é

C P t"

ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: NÀO gA

Ante os aÍgumentos aqú trazidos e em atendimento ao instrumento convocatório
subsi.liariamente,

pela Lei no

8.666

/L993, reformamos nossa decisão,

e,

declarando

INABILITADO a licitante GS CONSTRUÇÔES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
18.207.297 /0001-26.

Âssim, iulgo TOTALMENTE PROCEDENTE os recurso interposto e decido pela
reforma da decisão de habütações do ceÍtame nos moldes em que se encontrâ, sendo, pois, o
entendimento que submeto a análise da autoridade superior competente para proferir decisão
definitiva.

lmperatnz fMÂ, 09 de setembro de 2020.
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PEDRO HENRIQUE, NUNES VIE,IRA

l,
E,

SILVÂ

Coordenadot L.S.E
Secretaria Municipal de Educação

-

SEMED

MUNlClPlO Dt: IMPE[- .â,TRlZ
üomissãc Fermar.-o'úe de Liciia ção CPL
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