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Sr. Diretor, 

Versa o presente sobre o Convite n.° 1/2017, que tem por objeto a 

contratagao de empresa especializada na prestagao de servicos de elaboragao de 

projetos basicos e projetos executivos de alimentagao elétrica em baixa tensao 

para o Prédio Java, a partir da cabine primaria do Prédio Barentz da Faculdade de 

Direito de Sao Bernardo do Campo, bem como de fiscalizacao da execucao dos 

servicos de alimentagao elétrica, previstos nos projetos basicos e executivos, 

quando iniciados os trabalhos. 

Nos termos da Ata de Julgamento do Convite n.° 1/2017 (fls. 579/579v.°), a 

Comissao de Julgamento de Licitagoes desta Faculdade — CJL/FD declarou a 

habilitagao das empresas E.C.R. Consultoria Ltda., Officeplan Planejamento e 

Gerenciamento Ltda.-EPP, VSA Construtora Ltda.-ME e All Trust Servicos e 

Consultoria Ltda.-EPP, pelo cumprimento de todas as exigéncias expressas no 

item 3 do instrumento editalicio, e¢ pela inabilitaga4o das empresas Enprel 

Engenharia Ltda., pelo descumprimento do subitem 3.3.1, letra “e”, do Edital, e 

Central Engenharia e Participagé6es Ltda.-ME, pelo desatendimento dos subitens 

3.4.1, 3.4.2 e 3.4.4 do ato convocatério. 

Todavia, a empresa Central Engenharia e Participagées Ltda.-ME insurgiu- 

se, tempestivamente, contra aquela decisao, nos termos do recurso de fis. 

586/588v.°, reproduzido as fls. 594/599, no qual sustenta que cumpriu todas as 

exigéncias legais para participar e se habilitar no processo licitatorio. 

Exp6e, em apertada sintese, que a empresa possui Certidao de Conclusao 

de Obra semelhante e que o indicado responsavel técnico, Sr. Luis Eduardo 

Ferreira da Silva, exibiu Certidao de Acervo Técnico (CAT), a qual comprova que 

possui expertise para o objeto licitado, uma vez que o profissional apontado 

comprovou ter experiéncia na realizacao de servico em cabine de 500 kVA, 

superior, portanto, ao que fora exigido pelo Edital (375 kVA). 
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Pede, portanto, o provimento ao recurso interposto para que seja 

determinada a sua habilitagao no certame em apreco.. 

Comunicada a interposigao do recurso as demais licitantes (fls. 600/603), foi 

apresentada a respectiva impugnacgao apenas pela empresa All Trust Servicos e 

Consultoria Ltda-EPP, que defendeu a negativa de provimento do apelo da 

Central Engenharia e Participagoes Ltda.-ME, uma vez que esta nao comprovou a 

capacidade técnico-operacional exigida, nao se verificando junto a documentacao 

trazida pela recorrente qualquer indicacao de que tenha executado, anteriormente, 

servico de caracteristica similar, observados os quantitativos minimos exigidos no 

Edital. 

As fls. 611/615v.°, a CJL/FD negou provimento ao recurso em referéncia, 

mantendo a decisao que declarou inabilitada a recorrente a prosseguir no 

certame, motivada pelas seguintes raz6es, a seguir sintetizadas: 

a) A norma editalicia € axiomatica e cogente, estribando-se no principio da 

vinculagao ao instrumento convocatério, consagrado no artigo 3.°, caput, e no 

artigo 41, caput, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

b) Ao vindicar a documentagao relativa a qualificagao técnico-operacional a 

empresa participante do Convite n.° 1/2017, esta Autarquia pretende averiguar se 

a licitante, como unidade juridica e econémica, anteriormente ja executou o objeto 

contratual por ela ansiado. 

c) A Unica Certidao de Acervo Técnico (CAT) exibida pela recorrente em seu 

nome, faz alusao a projetos executivos de elétrica que nao comprovam a 

execucao de servicos similares com a quantidade minima demandada no subitem > 

3.4.2 do instrumento convocatorio. 

d) As demais CATs exibidas a CJL/FD comprovam a qualificagao técnico- 

profissional do Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva, responsavel técnico indicado 

pela Central Engenharia e Participagdes Ltda.-ME, deixando, porém, de 

demonstrar a comprovac¢ao técnico-operacional da pessoa juridica recorrente, em 
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desatendimento ao subitem 3.4.1 do Edital. 

e) A designagao do Sr. Dario José Soares como responsavel técnico da 

recorrente, de acordo com os termos editalicios, nao podera ser considerada, pois 

faltou a CAT emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

em nome do respeitavel profissional, em desapreco ao subitem 3.4.4 do 

instrumento convocatorio. 

E a sinopse dos fatos. 

A nosso ver, a decisao da CJL/FD é acertada. 

O Convite n.° 1/2017 exigiu dos licitantes, para fins de habilitacao, a 

comprova¢ao tecnico-profissional e a comprovagao técnico-operacional, as quais 

nao se confundem entre si. 

  

Com efeito, a capacidade técnico-profissional é a pertinente ao(s) 

responsavel(is) técnico(s) indicado pela empresa, que evidencia a execucao 

relativa a objeto similar ao licitado. Nesta hipdtese, a experiéncia a ser verificada 

nao é a da pessoa juridica, mas a do profissional indicado como responsavel 

técnico pela licitante. i 

No que toca a capacitacao técnico-operacional, a capacidade a ser 
  

avaliada é a da empresa, enquanto organizacao empresarial capaz de realizar o 

empreendimento, e nao a do profissional, como pessoa fisica. 

O artigo 48 da Resolugao n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, suscitado pela recorrente, trata 

justamente da capacidade técnico-profissional, nao valendo como fundamento 
  

para a aceitacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) apresentada em nome de 

pessoa juridica distinta da licitante, para fins de comprovagao de capacidade 

técnico-operacional. 

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) de fls. 222 e a Certidao de Conclusao 

de Servico Contratado, as fils. 223/226, ambas em nome da recorrente, nao 
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trazem os quantitativos minimos previstos no subitem 3.4.2 com relagdo ao objeto 

licitado. 

O Atestado de Conclusao de Obra trazido pela recorrente, as fls. 235/247, 

esta em nome de pessoa juridica distinta da licitante. 

E a Certidao de Acervo Técnico (CAT) do Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva 

nao possui o condao de comprovar a capacidade técnico-operacional da 
  

licitante, pois indica a prestagao de servicos executados em nome de empresa 

diversa da recorrente. 

Vale consignar que o quantitativo descrito na Certidao de Acervo Técnico 

(CAT) do Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva nao foi exigido pela Faculdade com 

relagao a capacidade técnico-profissional, mas somente na técnico-operacional, 

nao comprovada pela recorrente. 

Assim, procede a inabilitagao da recorrente pelo descumprimento dos 

subitens 3.4.1 e do subitem 3.4.2. 

Tais razGes de per si j€ conduzem a inabilitagao da recorrente do presente 

certame. 

Contudo, a inabilitaga4o também se estende com relagao ao subitem 3.4.4 

c.c. 3.4.4.1, uma vez que nao cuidou a licitante de acostar a declaragao 

mencionada no subitem 3.4.4 a Certidao de Acervo Técnico (CAT) do engenheiro 

indicado como responsavel técnico, como comanda o subitem 3.4.4.1. 

E cedico que o Edital faz lei entre as partes. 

Atrela-se a tal premissa que um dos principios da licitagao € o do julgamento 

objetivo, devendo, portanto, a CJL/FD, quando da analise da documentac¢ao, 

cingir-se a averiguagao do atendimento as exigéncias langadas no instrumento 

convocatério, afastando qualquer avaliagao subjetiva. 
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Sobre 0 tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro’ leciona: 

“Quando a Administragao estabelece, no edital, ou na carta-convite, as condicdes 
para participar da licitagéo e as clausulas essenciais do futuro contrato, os 
interessados apresentarao suas propostas com base nesses elementos; ora se for 

aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito as condicées previamente 
estabelecidas, burlados estarao os principios da licitagdo, em especial do da 
igualdade entre os licitantes, pois aquele que prendeu os termos do edital podera 

ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os 
desrespeitou. Também estariam descumpridos os principios da publicidade, da livre 
competicao e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital.” 

Nesse sentido, 0 C. STJ: 

“A Administragao Publica nao pode descumprir as normas legais, tampouco as 
condig¢ées editalicias, tendo em vista o principio da vinculagao ao instrumento 
convocatério (Lei 8.666/93, art. 41).” (REsp 797.179/MT, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 07/11/2006, p. 253) 

“Consoante dispde o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administracao encontra-se 

estritamente vinculada ao edital de licitagao, nado podendo descumprir as normas e 

condigées dele constantes. E o instrumento convocatério que da validade aos atos 
administrativos praticados no curso da licitagao, de modo que o descumprimento as 

suas regras devera ser reprimido. Nao pode a Administragao ignorar tais regras sob 
oO argumento de. que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, devera 
refazer o edital, com 0 reinicio do procedimento licitatorio, jamais ignora-las." (MS 
13.005/DF, Rel. Ministta DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SECAO, julgado em 
40/10/2007, DJe 17/11/2008) 

Por todo o exposto, diversamente do argumento da recorrente, infringir-se-ia 

o principio da isonomia se a CJL/FD tivesse habilitado a recorrente fora das 

condic6es estabelecidas no instrumento editalicio. 

Assim, refuta-se a sugestao da recorrente de que a CJL/FD estaria 

comprometendo, restringindo ou frustrando o carater competitivo do procedimento 

licitatério, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudica¢ao do objeto da licitagao. 

Ora, nao se busca obter vantagem para si ou para outrem; tao-so se cumpre 

© quanto exigido no instrumento convocatdrio, cujos termos nao foram. 

impugnados pela recorrente, maxime porque o instrumento esta de acordo com a 

legislagao e a jurisprudéncia atinente. 

  

* DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. Sao Paulo:Altas, 2007, p. 357. 
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O que se almeja é a selecéo de proposta mais vantajosa para a 

Administragao, sem ignorar o principio da vinculagao ao instrumento convocatorio 

€ todos os demais valorizados pela Lei de Licitagées e Contratos. 

Importa observar, ademais, que a inabilitagdo nao decorreu de mera 

irregularidade formal, mas da auséncia de documentos que demonstrem o 

preenchimento pela licitante dos requisitos de habilitagao técnica exigidos no 

certame. 

Outrossim, a declarada_ inabilitagado resguarda a seguranca da 

Administragao, uma vez que, sobretudo, nao foi evidenciada a capacidade 

técnico-operacional da empresa recorrente, em nada ofendendo o carater 

competitivo do certame. 

Dessarte, restando atendidos, até o presente, os principios consagrados 

pelo Estatuto Licitatorio, concordamos, em seus expressos termos, com a decisao 

da CJL/FD de fils. 611/615v.°, opinando pela rejeigao do recurso de fis. 586/588v.° 

e reproduzido as fls. 594/599. 

GFD. 1.2, 18 de dezembro de 2017. 
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CJL/FD 

Sra. Presidente, 

Considerando que o Colegiado presidido por Vossa Senhoria, de forma clara 

€ precisa, apontou a insustentabilidade do recurso; 

Considerando a manifestacgao da Consultoria Juridica de fls. 616/621, a qual 

acolho e adoto como razdo de decidir; e 

Considerando o mais que destes autos consta, conheco o recurso de fis. 

586/588v.° e reproduzido as fls. 594/599 e a ele nego provimento. 
  

Para prosseguimento, observadas as formalidades legais. 

GFD, 18 de dezembro de 2017. 

“yf Cb Leto. 
PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 

  

  

 


