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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 23327.001847/2016-08

REFERENTE: CONCORRÊNCIA 01/2016

RECORRENTE: AB ENGENHARIA LTOA.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

JULGAMENTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DA COMISSÃO

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA N° 01/2016, PROCESSO N°

23327.001352/2016-71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS À CONSTUÇÃO DOS CAMPI DO IFBAIANO NAS

CIDADES DE ITABERA E XIQUE-XIQUE, PELA AB ENGENHARIA LTDA.

A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria nO989 de 11 de agosto de

2016, publicada no D.O.U. em 12 de agosto de 2016, reuniu-se para analisar o Recurso

interposto pela empresa AB ENGENHARIA LTOA. Da análise, a Comissão Especial de

Licitação, verificou o pleito da licitante acima citado, que requer a reconsideração desta

comissão, quanto a sua inabilitação.

I. DA ADMISSIBILlDADE

Em 27/09/2016, foi recepcionado pelo protocolo do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria, recuso administrativo interposto pela empresa AB

ENGENHARIA LTDA, em função da sua inabilitação na Concorrência nO 01/2016. A

publicação do julgamento foi realizada no dia 22/09/2016 na Imprensa Nacional bem como

divulgado na Página do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria.
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Portanto, o recurso foi interposto no prazo legal.
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Quanto à qualificação do responsável pela apresentação do recurso, consta-se que o

mesmo se encontra devidamente qualificado como representante legal da empresa

Recorrente para o presente processo licitatório.

Dado o atendimento dos pré-requisitos de admissibilidade, a Comissão Especial de

Licitação, RESOLVE admitir o recurso para no mérito, dar lhe provimento, pelas seguintes

razões de fato e de direito.

11. DOS FATOS

Ao tomar conhecimento do julgamento da fase de habilitação da Concorrência em

epigrafe, a empresa AS ENGENHARIA LTOA, inconformada com o resultado, protocolou no

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 8aiano - Reitoria, recurso administrativo.

Em suas razões, a empresa solicita reparação da decisão da Comissão Especial de

Licitação quanto a sua inabilitação, referente ao não atendimento as exigências ao subitem

7.3.3.3 do edital, Concorrência nO01/2016, cuja alegação, transcreve-se a seguir em breve

síntese:

Alega a recorrente:

Que - O item 7.3.3 dispõe que todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF,

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos

documentos que seguem, no envelope nO1:

Que - Especificamente o item 7.3.3.3 determina que a comprovação da capa citação

técnico-profissional, será mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT,

expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável,

em nome do(s) responsável (is) técnico(s) ou membros da equipe técnica que

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor

contratação, a saber:
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Que - Comissão Especial de Licitação entendeu, permissa vênia, equivocadamente

que a Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, faz alusão à região

onde será executado o serviço (no caso o estado da Bahia), quando o correto

entendimento seria que a região pertinente refere-se a serviços já executados que

compõe os acervo técnicos das empresas, emitidas em qualquer estado do Brasil, com

a chancela dos CREA'S ou CAU'S dos estados onde os serviços foram realizados.

Que - Se o entendimento da Comissão Especial de Licitação for realmente mantido,

colocará em cheque a juridicidade da Concorrência em epígrafe, pois cerceia empresas

como é o caso da Recorrente, que comprovou plenamente sua aptidão através da

certidão de acervo técnico, anexada à documentação de habilitação exigida para a

execução dos serviços, mesmo que de outro estado.

Que - E esta decisão abrupta, por parte da Comissão Especial de Licitação, contraria

veementemente o art. 3D, 5 SOda Lei 8.666/93 que exprime, "É vedada a exigência de

comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda

em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibem a

participação na licitação".

Que - Nesta mesma toada à exigência imposta pela Comissão Especial de Licitação

inabilitando empresas que apresentaram registros das CAT, em Conselho de outra

região do Brasil, afigura-se irregular e contraria a jurisprudência do Tribunal de Contas

da União (Decisões nO 279/1998 e 348/1999, ambas do Plenário e Acórdãos nO

979/2005-Plenário e nO 992/2007 - Primeira Câmara. Acórdão n." 2239/2012-

Plenário, TC-019.357/2012-5, rei. Min. José Jorge, 22.8.2012.).

Que - Também explicitando e comentando a Lei passo a passo o Tribunal de Contas

da União, exemplifica o artigo da Lei 8.666/93, e veta qualquer forma de tolhimento as

empresas concorrentes conforme segue "Ademais, no tocante aos termos do art. 3D, §

5° da Lei Federal, temos para nós que o que a Lei veda é a exigência de comprovação

de aptidão limitada a tempo ou época (,...), e em locais específicos (aceitando por

exemplo apenas a apresentação de atestados fornecidos por empresa da região
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onde se processa a licitação, ou exigindo a realização da obra em determinado

Município), ou ainda outras não previstas na Lei, que inibissem a participação no

certame".

Que - O fato da comprovação da capa citação técnico-profissional, da Recorrente ser

de outro estado não pode e nem deve ser considerado inválido pela Comissão Especial

de Licitação, pois se assim agir, estará esta comissão, reduzindo a margem da

competitividade, descartando uma empresa com aptidão técnica para cumprir possíveis

obrigações contratuais futuras, e também contrariando o art. 30, § 5°, da Lei 8.666/93

e as Decisões e Acórdãos do Tribunal de Contas da União.

Que - Pelas razões supracitadas, merece reparação a decisão da Comissão Especial

de Licitação ora combatida, para habilitar a Recorrente autorizando a continuar na

disputa em questão, por haver demonstrado que a Certidão de Acervo Técnico - CAT,

expedida pelo CREA, é compatível com os serviços objeto da Concorrência, não

havendo de que se falar em desatendimento pela Recorrente, ao subitem 7.3.3.3 do

Edita!.

111. DA ANÁLISE DO RECURSO

Conforme entendimento da Procuradoria Federal do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria:

1. De início vale lembrar que o edital é a peça básica do certame licitatório e

vincula tanto a Administração quanto todos os licitantes. Ao aderirem às

normas estabelecidas pelo Edital Concorrência n? 01/2016 as licitantes

sujeitam-se às exigências do referido edital, não podendo, depois, pretender

tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna a

que se obrigaram.

2. A Recorrente questiona a interpretação que foi dada pela Comissão de

Licitação da expressão 'região pertinente', prevista no item 7.3.3.3 do Edital

que trata da exigência de CAT da região pertinente. Sustenta que a 'região

pertinente' não se refere à região onde será executado o serviço, mas que o
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correto entendimento seria de que a 'região pertinente' refere-se a serviço já

executado que compõe o acervo técnico das empresas, emitidas em qualquer

estado do Brasil, com a chancela dos CREA's ou CAU's dos estados onde os

serviços foram realizados.

3. Entendo a exigência de CAT emitida somente pelo CREA ou CAU do Estado

da Bahia estaria restringindo a competitividade do presente certame. Esta é a

razão para a previsão do legislador da norma esculpida no §5°, do art. 30 da

Lei n? 8.666/93: É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos,

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na

licitação.

4. A expressão 'região pertinente' contida no item 7.3.3.3 do Edital não pode ser

interpretada pela Administração de modo a aceitar apenas CAT's emitidas pelo

CREA ou CAU da Bahia, pois tal conduta necessariamente restringiria a

competição da Concorrência as empresas possuidoras de CAT emitida pelo

CREA ou CAU da Bahia.

5. A orientação em relação à CAT é no sentido de que a exigência de capacitação

técnico-profissional deve restringir-se à (s) parcela (s) de maior relevância

técnica e valor significativo da obra ou serviço licitado, a serem expressamente

indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666/93).

6. A expressão 'região pertinente' no item 7.3.3.3 do Edital, na verdade, pretende

indicar que a CAT a ser fornecida pela empresa deve ser emitida pelo CREA

ou CAU da região de onde a obra fora realizada. Ou seja, caso a empresa

tenha uma obra em Recife, a CAT deve ser emitida pelo CREA ou CAU do

Estado de Pernambuco, e não pelo CREA ou CAU de outra região.
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7. Em relação à interpretação da expressão 'região pertinente' no item 7.3.3.3 para

comprovação da capacidade técnico-profissional, entendo que a interpretação

das normas editalícias não podem ter o condão de restringir a competitividade

do certame, bem como não pode afrontar o previsto no §5°, art. 30 da Lei nO

8.666/93.

IV. DA DESIÇÃO

Pelas razões acima expostas, a Comissão Especial de Licitação do INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA, DECIDE por

UNANIMIDADE, resolve DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela licitante AB

ENGENHARIA LTOA, mantendo a mesma habilitada para o certame licitatório referente ao

Edital 66/2016. Essa e a nossa decisão.

Desta forma encaminhando-o à autoridade hierarquicamente superior, com as devidas

informações, conforme determina o art. 109,4 da Lei no 8.666/93.

Salvador, Bahia 05 de outubro de 2016.
À

Comissão
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
GABINETE DA REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 - Bairro do Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-BA
E-mail: gabinete@ifbaiano.eclu.br

JULGAMENTO DE RECURSO NA FASE DE HABILITAÇÃO

Com base na análise do Processo n? 23327.001847/216-08, resolve

DAR PROVIMENTO ao recurso impetrado pela empresa AB ENGENHARIA

LTDA e ratifico a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação,

mantendo inalterada a decisão da Comissão Especial de Licitação na fase de

habilitação da Concorrência Pública nO 01/2016 do Instituto federal de

Educação, Ciência e Tecnologia 8aiano - Reitoria.

Salvador, 05 de outubro de 2016.


