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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Trata o presente Parecer da análise da proposta das empresas KLM construtora,
Fênix Construtora e NR Engenharia Eireli, que participaram do certame para a
realização dos serviços de contratação de empresa, sob o regime de empreitada
global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para
execução de obra cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO MUNICIPAL) DE
MORTUGABA – BA,

conforme TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022. Foram

analisadas as documentações pertinentes a engenharia na fase de habilitação
dos envelopes 01 das empresas, tomando por base o que está previsto no artigo
45 da Lei de Licitações (8.666/93), para comprovação de que as empresas
licitantes teriam capacidade de realizar os serviços elencados no Edital.
Analisando os documentos foi observado que todas as empresas apresentaram:
9 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - PROFISSIONAL;
9 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - OPERACIONAL;

A comissão de licitação questionou o atestado técnico – operacional da empresa
NR Engenharia, pois o atestado está datado com o dia 26/04/2022 e o mesmo
teve sua firma reconhecida dia 20/04/2022. Sendo solicitado pela mesma
diligência a respeito do atestado apresentado.
Houve questionamento por parte da licitante NR Engenharia Eireli sobre os
atestados técnicos – profissionais da empresa Fênix construtora em relação ao
item 4.2.3.2 de maior relevância de acordo o edital. E que a empresa KLM
construtora não apresentou em seu atestado técnico – operacional também o item
de maior relevância de acordo com o objeto licitado. Por fim solicitou diligência
dos atestados técnicos - operacionais de mesmo método entre todas as
empresas.
As demais empresas não se manifestaram sobre inconformidades nos
documentos apresentados, onde a análise compete ao setor de engenharia.
Para melhorar a clareza da exposição:
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Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015
Subseção I
Da Força Probante dos Documentos
Art. 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou
impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito.
Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento
particular:
I - no dia em que foi registrado;
V - do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação
do documento.
Segundo a revista do Tribunal de Contas da União “Atestados de capacidade
técnica são documentos fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, para quem as atividades foram desempenhadas com pontualidade e
qualidade. É nesse documento que o contratante deve certificar detalhadamente
que o contratado forneceu determinado bem, executou determinada obra ou
prestou

determinado

serviço

satisfatoriamente.

(Licitações

e

contratos:

orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília, 2010.,
pag. 407)
O objetivo do atestado de capacidade técnica é comprovar a experiência da
empresa licitante no objeto licitado, a ser contratado.
Entretanto, a Lei de Licitações é omissa quanto às características, o teor, as
informações exatas que um atestado deve ter. Não obstante, entendemos que,
para salvaguardar-se, o atestado deverá contemplar todas as características dos
serviços prestados. Deverá conter:
x

Identificação da pessoa jurídica eminente;

x

Nome e cargo do signatário;

x

Endereço completo do eminente;

x

Período de vigência do contrato;

x

Objeto contratual;

x

Quantitativos executados;
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x

Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação
das experiências referenciadas pela Comissão de Licitação.

Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração deve,
com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica,
com vistas à ‘comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação’
(art. 30,II).
A Lei 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação
técnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser
estabelecidos em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade
a que se refere o inciso II do art. 30, bem como a noção de indispensabilidade,
contida no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

ACÓRDÃO 1893/2020: PLENÁRIO, RELATOR: AROLDO CEDRAZ

A apresentação de atestado de capacidade técnica contendo informações sobre
prestação de serviços em quantidades superiores às efetivamente realizadas,
com intuito de atender a requisito de habilitação em procedimento licitatório,
caracteriza fraude à licitação e enseja a declaração da inidoneidade da licitante
fraudadora (art. 46 da Lei 8.443/1992), independentemente de o certame ter sido
homologado em favor de outra empresa.
Fraudes no Atestado de Capacidade Técnica, é mais comum do que se imagina e
esse Acórdão tem o intuito de penalizar os licitantes que insistem em apresentar
Atestados adulterados.
Nas Licitações de Médio e Grande Porte é necessário que o licitante analise com
cuidado os atestados apresentados pela concorrente detentora do melhor preço,
para que se houver indícios, exigir da administração faça diligência para
comprovação do mesmo.
ACÓRDÃO 3094/2020: PLENÁRIO, RELATOR: AUGUSTO SHERMAN
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É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de
empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no CREA (art. 55 da
Resolução-Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de
qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões
de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às
informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes.
Este Acórdão Ratifica o que já foi dito anteriormente pelo Acórdão 2233/2019Plenário e Acórdão 2326/2019-Plenário, podendo ser substituído pelo CAT ou
ART/RRT.
Nesta esteira, invocamos a exegese de jurista Marçal Justen Filho:
Enfim, lei proibindo providências necessárias a
salvaguardar o interesse público seria inconstitucional. Se
exigências de capacitação técnico-operacional são
indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o
dispositivo que as proibisse seria incompatível com o
princípio da supremacia do interesse público. (in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p.
438)

Assim, o que se busca efetivamente através da licitação é uma disputa justa entre
os interessados concorrentes, com o objetivo final de se obter a oferta mais
proveitosa e lucrativa.
Ora, ocorre que para se chegar a tanto por óbvio a Administração Pública deve se
cercar de todas as garantias possíveis, pois é o dinheiro da comunidade que será
gasto, portanto, não basta selecionar o melhor preço, urge se saber, também, se
a empresa-candidata se acha mesmo em condições econômicas, estruturais e
técnicas para desenvolver os trabalhos que serão contratados.
Exatamente por isso é de rigor a imposição de várias exigências para o fim de
habilitação ou qualificação do interessado, as quais constarão obrigatoriamente
do edital convocatório e devem guardar consonância absoluta aos regramentos
previstos no Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93.
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Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 8.666/93, nas
normas de engenharia e o que é exposto no edital desta TP, conclui-se que: A
licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração
Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato
administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em
estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na
legislação infraconstitucional. No entanto, pode ocorrer que todos os licitantes não
se habilitem por não preencher qualquer dos requisitos dos artigos 27 a 31 da Lei
de licitações. Ou uma vez habilitados, não sejam classificados. Assim, a proposta
que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada,
conforme o caso (art. 48,1).
Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
O setor de engenharia do município no uso de suas atribuições analisou os
atestados pelas empresas, e verificou que no atestado apresentado pela empresa
NR

ENGENHARIA

não

constava

endereço

da

obra,

informação

esta

indispensável para o cumprimento da diligência. Aos 02 (dois) dias do mês de
maio foi enviado um email para licitante solicitando os dados necessários da obra,
não havendo resposta por parte da empresa foi enviado uma nova notificação via
email ratificando, na qual a resposta foi o interesse em desistência do pleito por
parte da empresa. Vale ressaltar que a desistência por falta de requisitos técnicos
da

empresa

não

cabe

ao

município

aplicação

de

sanções.

Sendo assim:
1) O atestado técnico – profissional da engenheira civil, Kelly Regina,
pertencente ao quadro técnico da empresa Fênix construtora e
empreendimentos atende ao item de maior relevância. E que o
atestado técnico - operacional da empresa também atende ao item
de maior relevância, além de contemplar todas as características
dos serviços prestados contem todas as informações que um
atestado deve conter.
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2) O atestado técnico – profissional da engenheira civil, Thayana Jésica
da Rocha Silva, pertencente ao quadro técnico da empresa KLM
construtora LTDA atende ao item de maior relevância. O atestado
técnico – operacional da Empresa também atende ao item de maior
relevância.

3) O atestado técnico – profissional do engenheiro civil, Geferson
Moreira do Carmo, pertencente ao quadro técnico da empresa NR
engenharia Eireli atende ao item de maior relevância. O atestado
técnico – operacional da empresa não contempla as características
dos serviços prestados e não contém todas as informações que um
atestado deve conter. Além de estar com data superior ao
reconhecimento de firma, anulando assim a possibilidade de
verificação da veracidade.

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados,
decide-se pela CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS FÊNIX CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS

LTDA

E

KLM

CONSTRUTORA

LTDA

e

pela

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa NR ENGENHARIA LTDA por não atender ao
disposto no EDITAL E NORMAS.

É o parecer.
Mortugaba, 05 de Maio 2022

______________________________________
__
____
________
____
____
______
Bruna Araújo Sousa
(Engenheira Civil)
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