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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

PROAD Nº 3502/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

Excelentíssima Senhora

Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente no

sistema Comprasnet pela empresa E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

contra decisão da Pregoeira no Pregão Eletrônico nº 03/2022 que julgou vencedora no

certame a empresa L&M SERVIÇOS – EIRELI.

Após  declarada  a  empresa  classificada  em  nono  lugar  como

vencedora do Grupo 01 (itens 01 e 02) na Licitação, a licitante E MONTE ARQUITETURA

E CONSTRUÇÕES LTDA, doravante denominada recorrente, irresignada com a decisão

da Pregoeira, respaldada na análise técnica da Equipe de Apoio, manifestou em tempo

hábil sua intenção de recorrer no sistema Comprasnet. 

A manifestação foi aceita e, conforme ata da sessão pública (doc.

84),  foram informadas  as  datas  limites  para  o  envio  das  razões  do  recurso  e  das

contrarrazões e julgamento (fl. 17 do doc. 84).

DA TEMPESTIVIDADE

 A  recorrente apresentou  de  forma  tempestiva  as  razões  do

recurso em face da decisão da Pregoeira que procedeu com sua inabilitação no Pregão. 

Foram apresentadas contrarrazões tempestivamente pela licitante

vencedora L&M SERVIÇOS – EIRELI, de agora em diante tratada como recorrida.

DO RECURSO

A recorrente  alega  que o  objetivo  do  certame é  a  escolha  da

proposta mais vantajosa, cita alguns princípios, e reforça que o Edital tem força de Lei. 

Em  síntese,  questiona  as  disposições  do  subtópico  9.1.2.2  do

Termo de Referência (doc. 69), Anexo I do Instrumento Convocatório (doc. 77), que trata

da comprovação da capacidade técnico-operacional entre os requisitos de habilitação.
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Já a recorrida, reforçou ter comprovado adequadamente todos os

pressupostos  exigidos  na  adequação  de  sua  proposta  e  documentos  de  habilitação,

requerendo a manutenção do resultado da Licitação.

Por ser matéria eminentemente técnica, solicitamos a colaboração

da  Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  na  apreciação  dos  argumentos

colacionados pelas recorrentes e recorridas.

É o relatório.

DA APRECIAÇÃO DO RECURSO

Preliminarmente convém destacar que não ocorreu impugnação ao

Edital e, conforme trata o administrativista brasileiro Hely Lopes Meirelles "o edital é a lei

interna da licitação".

O Edital dispõe, no subtópico 16.14, letra “c”:

“ 6.14 Qualificação Técnica: A qualificação técnica será feita a partir da

comprovação da seguinte documentação:

(…)

c)  Para  a  qualificação  técnica  será  exigida  de  cada  Licitante

comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e

compatíveis  em  características  e  quantidades  com  o  objeto  licitado,

observando-se as condições contidas nos tópicos 9.1.2.1; 9.1.2.2; 9.1.2.3

e 9.1.3 a 9.1.8 do Termo de Referência anexo I do edital”

O Termo de Referência estabelece em seu subtópico 9.1.2.2:

“9.1.2.2  Quanto  à  capacidade  técnico-operacional,  a  comprovação  de

aptidão  da  Licitante  deverá  ser  feita  através  da  apresentação  de

atestados de realização de obras ou serviços de engenharia compatíveis

com  as  características  e  quantidades  detalhadas  no  subitem  9.1.2.1,

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente

visados por entidades profissionais competentes (CREA, CAU) ou, ainda,

Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT)  acompanhadas  das  respectivas

Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  e/ou  Registros  de

Responsabilidade  Técnica  (RRT)  relativas  à  execução,  direção,

fiscalização  ou  condução  de  equipe  das  mesmas  obras  ou  serviços,

emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA e/ou SICCAU, respectivamente,

e próprias de: 

a) profissionais integrantes do quadro técnico permanente da Licitante,

conforme  registro  em  CREA  e/ou  CAU,  por  ocasião  das  atestadas

execuções ou prestações, ou; 

b)  profissionais  que  tenham  guardado  com  a  Licitante  vínculo,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

estabelecido em condições análogas àquelas descritas no subitem 9.1.3

abaixo, por ocasião das atestadas execuções ou prestações. 

c)  profissionais  integrantes  do  quadro  técnico  permanente  ou  ex-

responsáveis técnicos de empresas de engenharia e/ou especializadas

na  execução  dos  serviços  ou  atividades  técnicas  caracterizadas  nas

alíneas do subtópico 9.1.2.1, as quais tenham acordado com a Licitante

vínculo,  estabelecido  em  condições  análogas  àquelas  descritas  no

subtópico  9.1.4  abaixo,  para  fins  de  participação  no  procedimento

licitatório e posterior subcontratação no caso de efetiva contratação da

Licitante.”

Como  a  análise  na  fase  de  julgamento  de  propostas  e  de

habilitação (docs.94/102) foi realizada em conjunto com a Equipe de Apoio da CEA, as

peças recursais foram submetidas àquela unidade cujo posicionamento transcrevemos

na íntegra:

“Trata-se de análise solicitada pela Pregoeira deste Tribunal Regional do

Trabalho  da  21ª  Região,  das  razões  apresentadas  em  recurso

administrativo  interposto  pela  empresa  E  MONTE  ARQUITETURA  E

CONSTRUÇÕES LTDA. – ME contra a decisão que a inabilitou no curso

do  Pregão  Eletrônico  nº  003/2022,  cujo  objeto  é  a  contratação  de

empresa  especializada  em  engenharia  para  a  prestação  de  serviços

técnicos profissionais  de  acompanhamento e apoio à fiscalização  dos

serviços  de  reforço  estrutural,  de  substituição  do  sistema  de

impermeabilização  e  de  adequação  das  instalações  de  drenagem  de

águas  pluviais  das  lajes  de  estacionamento  do  Complexo  Judiciário

Trabalhista  Ministro  Francisco  Fausto  (CJTMFF),  localizado  em

Natal/RN.

1. Quanto às razões recursais apresentadas pela E MONTE

Ao  oferecer  seu  recurso,  a  E  MONTE  ARQUITETURA  E

CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME  contestou,  de  início,  a  adequação  da

exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante

consoante subtópico 9.1.2.2 do Termo de Referência, ou seja, através da

apresentação  de  atestados  de  realização  de  obras  ou  serviços  de

engenharia, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e

devidamente visados por entidades profissionais competentes ou, ainda,

Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT)  acompanhadas  das  respectivas

Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  e/ou  Registros  de

Responsabilidade  Técnica  (RRT)  relativas  à  execução,  direção,

fiscalização  ou  condução  de  equipe  das  mesmas  obras  ou  serviços,

emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA e/ou SICCAU.
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Trouxe como lastro do seu arrazoado trechos de resoluções do Conselho

Federal de Arquitetura e Engenharia (CONFEA) nas quais há vedação da

emissão de CAT em nome de pessoa jurídica,  que estipulam no que

consiste o acervo técnico de um profissional e que estabelecem que o

“Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos

Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores

técnicos devidamente contratados”.  Assim opinou que os requisitos do

Edital  relacionados  à  exigência  de  qualificação  técnico-operacional  da

licitante estariam em desacordo com as normas do CONFEA.

Procurou  reforçar  sua  posição  juntando  trechos  de  jurisprudência  do

Tribunal de Contas da União (TCU) contrários  à exigência de registro

e/ou  averbação  no  CREA,  em  nome  das  empresas  licitantes,  dos

atestados para comprovação da sua capacitação técnica operacional.

Reclamou  a  inexistência  de  respaldo  legal  para  a  exigência  de

apresentação de atestado de capacidade técnica na forma realizada na

licitação  baseado  no  fato  de  que  as  entidades  profissionais  não  os

registram em nome de pessoa jurídica, e defendeu que um atestado sem

registro nessas entidades carece de eficácia e validade.

Acrescentou  que,  “no caso  de  serviços  de  engenharia,  o  edital  deve

apenas exigir o atestado de capacidade técnica profissional/operacional

em  nome  dos  responsáveis  técnicos  da  licitante”.  E  apresentou  o

entendimento de que “a capacidade técnico-operacional da empresa é

composta do quadro de profissionais que carregam consigo a experiência

profissional adquirida com os trabalhos desenvolvidos”.

Afirmou ainda que a sua “Proposta de Habilitação” baseou-se no acervo

do  profissional  “com  vínculo  de  trabalho  permanente,  por  meio  dos

atestados 217701 e 265836, todos com metragens compatíveis com o

exigido no edital em relação às parcelas técnicas, assim como no serviço

específico  de  fiscalização  de  obras  em  instituição  pública,  objeto  do

edital”.

Quanto à análise da qualificação de outras licitantes, argumentou que a

TS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA foi indevidamente inabilitada por

deixar  de apresentar a sua comprovação de sua capacitação técnico-

operacional,  mas  que  mesmo  assim  deveria  ter  sido  desqualificada

porque  não  comprovou  a  sua  capacitação  técnico-profissional  em

conformidade com os quantitativos exigidos no edital.

Complementou afirmando que ofereceu proposta mais vantajosa que a

da empresa L&M SERVIÇOS EIRELI, e que apresentou documentação

hábil a comprovar a sua qualificação técnica tanto quanto aquela, uma

vez que seria o acervo técnico do seu quadro de profissionais (e não da

pessoa jurídica) que lhe garantiria a habilitação tanto sob o aspecto da
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capacitação  técnico-operacional  quanto  da  capacitação  técnico-

profissional.

Requereu, por consequência, que seja revista a decisão que a inabilitou

no certame por descumprimento das exigências de qualificação técnico-

operacional e, por conseguinte, a anulação de procedimentos seguintes

que levaram à designação de empresa L&M SERVIÇOS EIRELI como

vencedora da licitação.

2. Quanto às contrarrazões recursais apresentadas pela L&M

A L&M SERVIÇOS EIRELI apresentou, na sequência, a sua defesa em

contraposição  às  razões  recursais  que  questionaram  a  inabilitação

técnica da concorrente E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES

LTDA para execução dos serviços a serem contratados.

A licitante reafirmou a adequação de sua proposta e a comprovação de

sua qualificação técnica em conformidade com os termos do Edital do PE

nº  003/2022,  realizada  essa  última  através  da  regular  anexação  de

documentos hábeis no sistema de realização do certame.

No que diz respeito ao instrumento recursal interposto pela E MONTE

ARQUITETURA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  opinou  que  “toda  a

argumentação presente no recurso é fundada em informações ambíguas,

organizadas fora do contexto ou pinçadas à conveniência dos interesses

da Recorrente, que não se ateve em examinar os ditames editalícios e

nem a documentação inserta nos autos”.

Anexou  conceituação  doutrinária  diferenciando  a  capacidade  técnico-

operacional da capacidade técnico-profissional e lembrou, na sequência,

dispositivo da Lei de Licitações e Contratos (art. 30) que estabelece que

“será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e

operacional equivalente ou superior”.

Considerando as particularidades da capacitação técnico-operacional e

da capacitação técnico-profissional, e as dúvidas da empresa recorrente

acerca  da  legalidade  dos  requisitos  exigidos  no  Edital/Termo  de

Referência,  questionou  por  que  a  mesma  deixou  de  apresentar

questionamento  ou  pedido  de  esclarecimento  no  momento  propício

durante o processo licitatório.

Concluiu  pedindo  o  indeferimento,  em  sua  íntegra,  do  recurso

apresentado,  uma  vez  que  infundadas  as  posições  alegadas,  a

manutenção  do  entendimento  original  pela  inabilitação  técnica  da  E

MONTE  ARQUITETURA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  e  o  regular

prosseguimento do certame.

3. Quanto à análise de qualificação técnica precedente

A  análise  inicial  realizada  sobre  a  documentação  apresentada  pela

empresa E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.  –  ME
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levou  à  comprovação  do  não  atendimento  a  todas  as  exigências  de

qualificação técnica contidas no Edital, o que resultou na sugestão de

sua inabilitação para prosseguimento no certame.

Na ocasião,  verificou-se  que  os  atestados  e  as  Certidões  de  Acervo

Técnico  apresentados  (identificados  como  CAT  20150000265836

CAU/RN, CAT 20140000217701 CAU/RN, CAT 1344031/2019 CREA/RN

e  CAT  1170652/2013  CREA/RN,  conforme  planilhas  de  análise

encaminhadas em anexo), nos quais constam indicação dos respectivos

Registros  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  e/ou  Anotações  de

Responsabilidade Técnica  (ART),  de profissional  integrante do quadro

técnico permanente da empresa e de profissional por ela contratado para

possível  futura prestação de serviços (em consonância com subtópico

9.1.3 do  TR),  não  trouxeram elementos  suficientes  para  comprovar  o

atendimento  aos  requisitos  de  sua  capacitação  técnico-operacional

(subtópico 9.1.2.2 do TR), em particular por não haver a indicação em

nenhum desses documentos da licitante como empresa executora das

obras e/ou serviços neles discriminadas.

A partir daqui, cabe destacar que o TRT da 21ª Região objetiva, valendo-

se  do  Pregão  Eletrônico  nº  003/2022,  a  contratação  de  empresa  de

engenharia  e  não  isoladamente  de  engenheiros  e  técnicos  para  a

prestação de serviços técnicos profissionais de acompanhamento e apoio

à  fiscalização,  uma  vez  que  busca  garantir  que  o  conjunto  desses

serviços seja realizado de forma coordenada, considerando o aspecto

intercomplementar das atividades a serem contratadas. Em virtude desse

requisito, e zelando pelos interesses institucionais, entende-se justificada

a exigência editalícia de comprovação da qualificação técnica mediante a

apresentação  simultânea,  no  processo  licitatório,  de  documentos  que

atestem,  de  forma  isolada  e  independente,  a  capacidade  técnico-

operacional e técnico-profissional das participantes interessadas.

Ao contrário  do entendimento defendido pela licitante, as capacidades

técnico-operacional e técnico-profissional são aspectos complementares

e notadamente distintos da qualificação técnica nos certames licitatórios.

Consoante enunciado do acórdão 927/2021 do TCU: “Não se admite a

transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica,

para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas,

pois  a  capacidade  técnico-operacional  não  se  confunde  com  a

capacidade  técnico-profissional,  uma  vez  que  a  primeira  considera

aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e

equipe,  enquanto a segunda relaciona-se ao profissional  que atua na

empresa”.

Frise-se que a própria licitante trouxe no seu recurso trecho do acórdão

1.332/2006 do Plenário do TCU que compactua com essa percepção,
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esclarecendo  as  diferenças  entre  as  duas  espécies:  “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.” (grifos inautênticos)

Em suma, a capacidade técnico-operacional da empresa licitante não se

comprova através da demonstração da contratação de profissional com

experiência na execução de serviços com características semelhantes ou

pela presença de profissional no quadro técnico da mesma com acervo

técnico  compatível  com  as  exigências  de  qualificação  constantes  no

edital da licitação. Mas sim, como previamente estabelecido neste caso,

mediante  prova  da  efetiva  participação  técnica  da  pessoa  jurídica  na

administração  e/ou  execução  anterior  de  obras  e/ou  serviços  com

características e quantidades compatíveis com aquela que se pretende

contratar,  a  qual  possa  minimizar  os  riscos  da Administração  Pública

contratar uma empresa sem a experiência empresarial adequada.

Quanto aos meios indicados para a comprovação da capacidade técnico-

operacional  da  licitante  no  Pregão  Eletrônico  nº  003/2022,  está

estabelecido como opções alternativas a apresentação de documentação

que se entende hábil para tal finalidade, a saber: atestados de realização

de obras ou serviços de engenharia compatíveis com as características e

quantidades discriminadas no TR e devidamente comprovados, ou ainda,

Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT)  acompanhadas  das  respectivas

Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registros  de

Responsabilidade Técnica (RRT), sendo essa última opção (CAT com

ART/RRT), próprias de engenheiros ou arquitetos que tenham assumido

a  responsabilidade  técnica  pela  execução  em vínculo  com a  licitante

contratada naquelas ocasiões, perante os proprietários (contratantes) das

obras e serviços.

Contrariamente ao  sugerido  pela  licitante  no seu recurso,  a  Corte  de

Contas, segundo o Manual  de Licitações e Contratos -  Orientações e

Jurisprudência  do  TCU  (4ª  edição  -  Revista,  atualizada  e  ampliada),

considera  meio  admissível  de  comprovação  da  capacidade  técnico-

operacional das empresas a apresentação de atestado de aptidão para

desempenho  de  atividade  compatível  com  o  objeto  da  licitação,  em

características,  quantidades  e  prazos.  O mesmo manual  reforça  esse

entendimento com trechos de decisões jurisprudenciais, entre elas a do
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Acórdão  1903/2004  Plenário:  “Segundo  posição  doutrinária  e

jurisprudencial dominante nesta Corte (Decisões Plenárias nºs 285/2000,

592/2001,  574/2002  e  1618/2002),  não  existem  óbices  a  que  sejam

exigidos  atestados  de  capacitação  técnico-operacional  dos  licitantes,

adotando-se,  por  analogia,  o  mesmo  limite  imposto  à  capacitação

técnico-profissional conforme definido no inciso I do § 1º do art. 30 da Lei

nº 8.666/1993”.

Naquilo que concerne aos requisitos trazidos no item 9.1.2.2 do Termo

de Referência  (TR),  esclarece-se  também que  inexiste  nesta licitação

exigência de apresentação de registro de atestado técnico em nome da

empresa na entidade de controle da atividade profissional (CREA, CAU).  

A forma indicada de apresentação busca tão-somente, mesmo que de

maneira indireta, evidenciar que os atestados apresentados constituem

meio eficaz de prova de qualificação técnica das licitantes.  Quando se

pediu o visto da entidade profissional nos atestados de execução de obra

ou  serviços  apresentados,  se  focou  na  praxe  regular  de  submissão

desses mesmos documentos aos conselhos de classe, como acessórios

nos  procedimentos  de  emissão  e  registro  de  Certidões  de  Acervo

Técnico em nome dos profissionais técnicos.

Deve-se lembrar que normalmente os atestados de realização de obras

ou  serviços  são  emitidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou

privado  em  nome  das  empresas  por  elas  contratadas,  assim  como

citando  os  nomes  dos  profissionais  responsáveis  técnicos  por  sua

execução  e,  não  raramente,  os  números  das  Anotações  de

Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registros  de  Responsabilidade

Técnica (RRT) correspondentes. Inclusive,  a ausência de referência  a

uma  empresa  contratada  na  emissão  desses  atestados  pressupõe

geralmente, salvo alguma justificativa especial, a prestação dos serviços

pelo profissional técnico de forma individualizada.

Por  seu  turno,  deve-se  perceber  que  nas  Anotações  de

Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registros  de  Responsabilidade

Técnica (RRT) relativos a execução de obras e serviços, muito embora

sejam a priori documentos para registro da atuação técnica exclusiva de

profissionais  (engenheiros,  arquitetos,  técnicos,  etc.)  perante  as  suas

entidades de classe correspondentes, há campos próprios para indicação

das empresas de engenharia e/ou arquitetura contratadas, pelas quais

esses profissionais prestaram ou prestam serviços ou atuaram ou atuam

como membros dos respectivos quadros técnicos.

Deve-se  notar,  em adição,  que  após  a  conclusão  das  execuções  de

obras e serviços e as devidas baixas dessas documentações (ARTs e

RRTs) nas entidades profissionais, torna-se possível a consolidação do

registro da capacidade técnica do profissional sob a forma de Certidões
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de Acervo Técnico (CAT), nas quais também usualmente - embora não

de forma obrigatória - constam expressamente indicadas as empresas de

engenharia e arquitetura pelas quais os profissionais desenvolveram as

atividades  registradas  como  responsáveis  técnicos.  Bastante  comum

ainda que nos processos de obtenção das Certidões de Acervo Técnico

juntos às entidades de classe, os profissionais anexem os atestados de

execução de obras e serviços correspondentes emitidos, via de regra, em

seus nomes e nos das empresas pela quais prestaram os serviços.

Destarte, entende-se legalmente lastreada e amplamente plausível que a

comprovação da capacidade técnico-operacional das empresas licitantes

possa ser realizada através da apresentação de atestados de execução

de obras e serviços emitidos em seu nome e autenticados, mesmo que

de forma indireta,  durante procedimentos  de consolidação de acervos

técnicos  dos  profissionais  responsáveis  técnicos  nas  respectivas

entidades de classe, ou alternativamente, que essa comprovação possa

se dar através da apresentação conjunta de Certidões de Acervo Técnico

(CAT) e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de

Responsabilidade Técnica (RRT), de profissionais integrantes do quadro

técnico  permanente  das  licitantes  ou  que  com  elas  tenham  mantido

vínculo, por ocasião das atestadas execuções ou prestações.

Necessário ainda esclarecer que nas análises de habilitação realizadas

assume-se  como  critério  de  avaliação,  como  de  praxe,  que  as

confirmações  da  execução  de  obra  ou  serviços  conforme  qualquer

atestado apresentado, quer junto às pessoas jurídicas de direito público

ou privado emissoras quer por entidade profissional competente, sejam

realizadas da forma a mais ampla possível, evitando-se assim exigências

formais excessivas que possam prejudicar o objetivo de se conseguir a

proposta mais vantajosa para o TRT da 21ª Região. 

No que concerne a posição manifestada pela E MONTE ARQUITETURA

E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME na qual aponta suposta irregularidade

por  falta  de  previsão  legal  e  regulamentar,  relacionada  à  forma  de

comprovação  dos  requisitos  de  qualificação  técnica  das  licitantes

preconizada no edital e seus anexos, em especial aqueles referentes à

capacitação  técnico-operacional,  importante  ressaltar  que  não  se

identificou o encaminhamento oportuno de questionamentos ou pedidos

de esclarecimentos à Pregoeira sobre esse tema específico por parte de

qualquer das participantes no início da fase externa da licitação, anterior

a etapa de lances do certame.

Por fim, quanto às observações críticas oferecidas pela licitante relativas

ao julgamento da qualificação técnica de outras participantes do Pregão

Eletrônico  nº  003/2022,  relata-se  que  nelas  não  foram  identificadas

informações  ou  razões  que  justifiquem  a  alteração  no  resultado  e
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conclusões  das  análises  técnicas  encaminhadas  anteriormente  à

Pregoeira. A título ilustrativo, alerta-se que nos requisitos de qualificação

para  a  comprovação  da  capacitação  técnico-profissional  (consoante

subtópico 9.1.2.3 do TR) não há exigência de quantitativos para as obras

ou serviços executados pelo profissional: “Quanto à capacidade técnico-

profissional,  a  comprovação  da  aptidão  [...]  obras  e  serviços  de

engenharia, de características semelhantes àquele descrito no subitem

9.1.2.1,  alínea  “a”,  em  quaisquer  quantidades e  desde  que  sob  a

responsabilidade técnica [...]”.

4. Da síntese do resultado do reexame da qualificação técnica da licitante

(E MONTE)

Não obstante as razões do recurso apresentado pela empresa E MONTE

ARQUITETURA E  CONSTRUÇÕES  LTDA.  –  ME  em  contestação  ao

julgamento  da  sua  habilitação  no  Pregão  Eletrônico  nº  003/2022,

reafirma-se  que  a  mesma  não comprovou  no  decorrer  da  licitação  o

atendimento a todas as exigências de qualificação técnica contidas no

respectivo  Edital,  sugerindo-se,  desta  forma,  sob  os  aspectos  de

Qualificação  Técnica,  que  tenha  sido  adequada  a  decisão  que  a

considerou INABILITADA a prosseguir no certame.”

Ao inabilitar a recorrente, corroborada pelo exame dos documentos

subscritos pela Equipe de Apoio, a Pregoeira o fez em estrita observância ao que reza o

art. 48, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, e subtópico 16.14 do Edital.

Ante o exposto, entendemos que as razões consignadas no recurso

da licitante E MONTE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA não merecem prosperar,

devendo ser mantido o resultado da Licitação, tendo a empresa L&M SERVIÇOS – EIRELI

sido consagrada vencedora, vez que esta Pregoeira primou pela proposta mais vantajosa

para  a  Administração,  observando  além  do  melhor  preço,  o  atendimento  a  todas  as

exigências do Edital, motivo pelo qual remete o feito à elevada consideração da Autoridade

Superior.

Natal, 06/04/2022.

Natali Lourenço de Almeida
Pregoeira


