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PARECER JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022

I –DO RELATÓRIO
Cuida-se de questionamento formulado pela Prefeita Municipal de
Poções/BA sobre aspectos jurídicos de recurso administrativo interposto pela empresa licitante WL
CONSTRUTORA EIRELI - EPP em insurgência à decisão da Ilma. Pregoeira que a inabilitou do
certame em epígrafe sob o seguinte argumento:
“WL CONSTRUTORA EIRELI inabilitado. Motivo: A empresa WL
CONSTRUTORA EIRELI fica inabilitada por apresentar proposta inicial e
declaração de anuência sem assinatura e também verificamos que não foi anexado
a qualificação técnica referente ao item 17.7.4 letra a.”

Insatisfeita, a recorrente apresentou Recurso Administrativo arguindo, em
suma, que:
“(...)
Como já informado, o Ilmo (a). Presidente da Comissão de Licitação inabilitou a
Recorrente por supostamente não ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica
em nome da empresa, descumprindo o Item 17.7.4 alínea a do Edital.
Porém, após rasa análise do processo administrativo, o que salta aos olhos e é
flagrante é justamente o contrário. A Recorrente comprovou sua regularidade por
meio do seu responsável técnico através das certidões de acervo técnico (CAT’S), e
seus respectivos atestados todas compatíveis com o objeto licitado, ressalvando que
o responsável técnico da empresa além de ser o detentor das CAT’S e
ATESTADOS apresentados na licitação, também é o proprietário da WL
CONSTRUTORA EIRELI.”

E que:
“(...)
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Conclusão: Portanto a simples ausência de assinatura em um documento ou na
proposta não deve causar a inabilitação ou desclassificação da licitante. É
necessário que o caso seja analisado com cuidado, buscando a seleção da proposta
mais vantajosa para administração. A licitação destina-se a garantir a observância
do principio constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a
Administração (art. 3° da lei n° 8.666/93). A Administração acha-se vinculada as
condições do edital (art. 41 da lei n° 8.666/93). Toda via, conforme entendimento
sedimentado no âmbito do STJ, rigorismos formais extremos e exigências inúteis
não podem conduzir a interpretação contraria a finalidade da lei. Tal ocorre no caso
dos autos, em que se mostra correta decisão administrativa que declarou habilitada,
concorrente que deixou de assinar a oferta financeira, porem é identificado através
de rubrica e dos demais documentos que compõem a proposta, que se mostrou mais
vantajosa para a Administração.”

É a sintese da insurgência da recorrente.
Aberto o prazo, não foram ofertadas contrarrazões am recurso interposto.
Convém destacar, por oportuno, que compete a esta Assessoria Jurídica
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, opinando por elementos que compõem a
regularidade do procedimento. Assim, não lhe cabe adentrar em aspectos relativos à conveniência e
à oportunidade da pratica dos atos administrativos, atos estes reservados à esfera discricionária
do(a) administrador(a) publico(a), tampouco examinar aspectos de natureza econômica e financeira.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA DO RECURSO APRESENTADO
II.1 – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Preliminarmente, nota-se que o recurso administrativo fora interposto no
prazo e forma legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º 10.520/02, pelo
que deve ser conhecido.

II.2 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
II.2.1 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL COMO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DAS HABILIDADES TÉCNICAS
INERENTES À EXECUÇÃO REGULAR DO SERVIÇO LICITADO. EXIGÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA
RECORRENTE.
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A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do
licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento
técnico para a execução do contrato, caso seja o vencedor da competição.
Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr1 descreve que a
“Administração pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende
aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional
suficiente para satisfazer o contrato administrativo.”

Em definição mais que precisa, o renomado Marçal Justen Filho.2 diz que:
“O conceito de “qualificação técnica” permite, por isso, ampla definição para o
caso concreto. Alude-se, nessa linha, à qualificação técnica real. Significa que a
qualificação técnica a ser investigada é não apenas aquela teórica, mas também a
efetiva, concreta. É a titularidade de condições práticas e reais de execução do
contrato. Em vez de exame apenas teórico do exercício da atividade, as exigências
voltam-se para a efetiva capacitação de desempenhar satisfatoriamente o objeto
licitado.” (Grifo nosso)

A jurisprudência do TCU corrobora a importância dessa exigência:
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não
constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações
conduzidas pelo poder público.
Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico operacional,
não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do
certame, devendo tão somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais.”

(Acórdão 1.942/2009, Plenário, rel. Min. André Luís de Carvalho)

No núcleo do requisito de capacidade técnica encontram-se a capacitação
técnica operacional e a capacitação técnica profissional. A jurisprudência do TCU cuidou de fazer
a distinção dos dois intitutos. Vejamos:
1
2

NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, p. 233
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/93. 18ª ed. Rev. Atual e amp.
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A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a
experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria
a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da empresa,
desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação
de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é
denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se à existência de
profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a
ser licitado. (Acórdão 1332/2006-TCU-Plenário)

A comprovação da qualificação técnico-profissional encontra-se exigida nas
alíneas “b” e “c”, do ítem 17.7.4 do edital em epígrafe, que assim diz:
b) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de
seu(s) Responsável (s) Técnico(s); (grifo nosso)

c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nível superior outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade
Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas
estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
apresentando atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da
presente licitação com respectivo CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido
pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia)
juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do
profissional detentor dos atestados.)

Complementando tal exigência – em nenhum momento impugnada – o
presente edital trouxe consigo que as participantes apresentassem ainda:
Declaração, com firma reconhecida do profissional referido na alínea ‘b’ de que se
obriga a acompanhar, na qualidade de responsável técnico, pessoalmente a
execução do contrato, assumindo, solidariamente, as responsabilidades da licitante,
inclusive no que se refere às obrigações e sanções previstas neste edital e no
contrato.
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Compulsando-se os autos nota-se não assistir razão à recorrente na medida
em que esta não cumpre as exigências editalícias referentes à qualificação técnico-profissional.
Isso porque não junta no certame Declaração de Responsabilidade Técnica
(Declaração de anuência) assinada pelo profissional que se responsabilizaria pelas execuções do
serviço, impedindo que essa Administração ateste haver alguem que “(...) se obriga a acompanhar,
na qualidade de responsável técnico, pessoalmente a execução do contrato, assumindo,
solidariamente, as responsabilidades da licitante, inclusive no que se refere às obrigações e
sanções previstas neste edital e no contrato.”.

II.2.2 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ITEM 17.7.4, “a”, DO EDITAL.

Além de não ter demonstrado o requisito de capacidade técnico-profissional
exigido no edital, a empresa recorrente também não se desincumbiu de demonstrar a outra faceta da
capacidade técnica: a operacional.
Como ja dito em tópico anterior, a capacidade técnica operacional consiste
em qualidade pertinente às empresas que participam da licitação. Envolve a comprovação de
que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo
objeto era similiar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública3.
Contudo, o que se nota, é que a empresa recorrente não anexou nenhum
atestado de capacidade técnica, descumprindo a exigência do item 17.7.4 e, por conseguinte, não
demonstrou a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
licitado.
Desta feita, concluimos não restar demonstrada a capacidade técnica da
empresa, ante a ausência de demonstração da capacitação técnico-profissional e da capacidade
técnico-operacional, requisitos de fundamental importância por se alojarem no núcleo crítico da
contratação, exatamente nos domínios do conhecimento e da experiência que deverão ser
necessários para que leve a um bom desempenho na execução.
3 Vide referência 2.
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Por todo o exposto, parece-no não haver razão para a procedência recursal
ante os argumentos debatidos, entendendo-se, por conseguinte, correta a decisão tomada pelo Sra.
Pregoeira quando da inabilitação da empresa recorrente.

III - CONCLUSÃO
Do exposto, esta assessoria OPINA pelo CONHECIMENTO do recurso
interposto e pelo seu IMPROVIMENTO, conforme aponta doutrina e jurisprudência temática
abordada.
Salvo melhor juízo.
Poções-BA, 27 de junho de 2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em
vista a
MANIFESTAÇÃO DE RECURSO interposta pela empresa: WL
CONSTRUTORA EIRELI, referente à licitação Pregão Eletrônico nº 033/2022,
que tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Serviços de hora
Máquina Pesada (Escavadeira Hidráulica) para Recuperar as Barragens
Destruídas pelas Chuvas Acometidas no Município de Poções-Ba, cuja sessão
pública foi realizada no dia 01/06/2022 na sede da Prefeitura Municipal, conforme
Parecer Jurídico decide:
a) Pelo IMPROVIMENTO
CONSTRUTORA EIRELI.

do

recurso

formulado

pela

licitante:

WL

b) Determinar a divulgação desta decisão no site do Diário Oficial do Município.

Gabinete da Prefeita, 27 de Junho de 2022.

_______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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