
                                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

ANÁLISE DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES

LICITAÇÃO SMOBI 014//2021

PROCESSO Nº 01-073.665/20-59

Ref.: Fase Recursal. LICITAÇÃO SMOBI 014/2021 - Contratação de serviços comuns de engenharia para

apoio  técnico na supervisão  e controle  de obras e  serviços  de manutenção,  com o fornecimento  de

materiais, insumos e mão de obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste

Edital.

Recorrentes:  STRATA ENGENHARIA LTDA.,

       CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

Recorrida: DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

I – DO RELATÓRIO 

1. Trata-se de recurso interposto pelas licitantes  STRATA ENGENHARIA LTDA., e  CONSOMINAS

ENGENHARIA LTDA.,  doravante  denominadas RECORRENTES em face  da decisão  que  declarou  a

licitante  DIREÇÃO  CONSULTORIA  E  ENGENHARIA  LTDA.,  ora  denominada  RECORRIDA,  como  a

vencedora do certame.

2. A licitação se processa na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, menor preço, aferido pelo

valor global,  empreitada por preço unitário,  sendo o valor teto estimado em  R$24.222.738,78 (vinte e

quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

3. A sessão de abertura do certame ocorreu no dia 02/06/2021, conforme publicado no Diário Oficial

do Município – DOM, no Jornal AQUI e no DOU – Diário Oficial da União de 19 de maio de 2021.

4. Participaram  do  procedimento  as  seguintes  empresas:  CONE  PP  CONSULTORIA  LTDA.,

DIREÇÃO CONSULTORIA  E ENGENHARIA  LTDA.,  COBRAPE CIA  BRASILEIRA DE PROJETOS E

EMP., CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA., STRATA ENGENHARIA LTDA., L. A. FALCÃO BAUER C. T.

C. Q. LTDA.

5. Concluída a etapa de lances,  a  empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.,

arrematou o objeto do certame por ter ofertado o menor preço, no valor de R$17.944.757,27 (dezessete

milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

6. Após análise da documentação habilitatória realizada por esta Pregoeira e ante o juízo quanto à

exequibilidade da proposta e da qualificação técnica exarado pela Equipe de Apoio ao Pregão, pelo  Of.

038-2021-E. APOIO/ DJUR-PE-014/2021,  juntado aos autos, a arrematante foi habilitada e classificada

pela Pregoeira desta Superintendência.
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7. Pertinente  esclarecer  que,  se  trata  de  licitação,  na  modalidade  Pregão,  à  qual  se  aplicam

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/1993, conforme disposto expressamente no art. 9º da Lei no

10.520/2002.

8. Dessa forma, a Pregoeira declarou a licitante DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.,

vencedora do certame.

9. Aberto  o  prazo  para  apresentação  de  intenção  de  recurso,  inconformadas,  as  Recorrentes

STRATA ENGENHARIA LTDA.,  e CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. apresentaram suas intenções

tempestivamente, via sistema de licitações da Caixa. 

10. As razões das empresas Recorrentes foram entregues também de forma tempestiva e atendendo

a todos os requisitos de admissibilidade. 

11. Decorrido o prazo, a Recorrida DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., encaminhou

suas contrarrazões, também de forma tempestiva.

12. Feito  o  breve  histórico  e  após  verificar  a  presença  dos  pressupostos  recursais,  conheço  os

recursos  das  Recorrentes  STRATA ENGENHARIA  LTDA.  e  CONSOMINAS  ENGENHARIA  LTDA.,  e

passo a analisar os respectivos méritos, nos moldes da legislação de regência.

II - DAS RAZÕES RECURSAIS DA   STRATA ENGENHARIA LTDA  .  

13. Conforme se extrai da peça recursal,  a recorrente  STRATA ENGENHARIA LTDA entende que

houve “descumprimento da documentação de habilitação” apresentada pela DIREÇÃO CONSULTORIA E

ENGENHARIA LTDA., ora RECORRIDA, “a várias regras dispostas no ato convocatório, especialmente

em  relação  aos  itens  16.1.2.2.  e  16.1.2.3.,  que  tratam  da  comprovação  da  experiência  do  licitante

mediante atestados de capacidade técnica.”

14. Conforme a RECORRENTE, “os dois únicos atestados de capacidade técnica apresentados pela

empresa recorrida, “não atendem às determinações do ato convocatório, seja em relação à demonstração

das parcelas relevantes indicadas como obrigatórias, seja pela ausência de informações precisas sobre o

que foi efetivamente executado pela referida licitante.”

15. Aduz que os dois atestados apresentados pela Recorrida para comprovação tanto da capacidade

operacional exigida no item 16.1.2.2., quanto da capacidade profissional demandada pelo item 16.1.2.3

não foram emitidos “diretamente em favor da empresa, mas, sim de um consórcio  do qual a mesma

sequer é a líder e que, ainda, representa apenas 25% dos serviços prestados (não se sabe quais teriam

sido).”
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16. Nesse ponto, a Recorrente apresenta os referidos dispositivos do Edital de regência, destacando,

por grifos, os pontos que entende não terem sido atendidos pela ora Recorrida, a saber:

“16.1.2.2.  Atestados  de  capacidade  técnico-profissional  fornecido(s)  por

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado

na  entidade  profissional  competente,  de  que  o  profissional

comprovadamente  integrante  do  quadro  permanente  da  licitante que

EFETIVAMENTE EXECUTOU na qualidade de responsável técnico serviços

de  apoio  na  supervisão  e  controle  de  obras  de  manutenção  de

pavimentação  em  vias  urbanas  e  manutenção  de  infraestrutura  urbana,

drenagem, obras de arte especiais e sinalização rodoviária."

 

“16.1.2.3.  Atestados  de  capacidade  técnico-operacional  fornecido(s)  por

pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,  comprovando  que  a

licitante executou diretamente, por período ininterrupto igual ou maior a 12

(doze)  meses,  contratos  de  consultoria  e  apoio  técnico  a  obras  de

manutenção de infraestrutura urbana.”

17. Assevera que “não há qualquer informação nos documentos apresentados pela recorrida onde

seja possível se aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com tais parâmetros mínimos.”

18. Afirma que, por serem os atestados emitidos em favor “de um consórcio formado por 04 (quatro)

empresas distintas,  onde ela representou apenas a parcela de 25% do objeto contratado (...) dos

documentos e informações apresentadas para fins de habilitação não é sequer possível saber quais teriam

sido os serviços executados efetivamente pela referida licitante no âmbito do consórcio.” 

19. Destaca a regra inserta no item 16.1.2.3, senão vejamos:

Serão  aceitos  como comprovantes  de  capacidade  técnico-operacional  o

ACT,  que faça menção à própria  licitante como prestadora  de  serviços,

desde que as informações constantes desses documentos permitam aferir

a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos

fixados no item 16.1.2.3.

20. Sustenta que, “minimamente, a licitante recorrida precisaria ter juntado aos Atestados emitidos em

nome do  Consórcio,  o  instrumento  de  constituição  do  respectivo  Consórcio,  a  fim  de  ao  menos  ser

possível verificar a distribuição de cotas, as atribuições e responsabilidades, posto que tais fatos tinham o

condão de instruir a habilitação (capacidade técnico-operacional e profissional) do licitante.”

21. Alega  ainda  que,  caso  sejam admitidos  os  atestados  emitidos  em nome  do  Consórcio,  cuja

participação da Recorrida é de 25%, “é inegável que o prazo de execução dos trabalhos precisaria então

ser,  no  mínimo,  dividido  pela  sua  quarta  parte.  Assim,  o  1º  atestado  corresponderia,  por  lógica,
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aplicando-se o percentual de 25%, a apenas 06 (seis) meses de execução e o 2º atestado a 04

(quatro) meses do seu total.”

22. Dessa forma, expressa “não ter sido devidamente comprovada sequer a execução ininterrupta das

atividades em período igual ou maior a 12 (doze) meses, conforme determinava o edital.”

23. Nesse ponto, colaciona entendimento jurisprudencial da Corte de Contas referente a empresas

consorciadas, no sentido de que “o fato de as empresas serem responsáveis solidárias pelo contrato não

permite  associar  essa  responsabilidade,  de  cunho  predominantemente  civil,  à  efetiva  execução  dos

serviços, em seus vários tipos, por cada um dos consorciados e nem à absorção de experiência por essa

execução.”

24.   Ademais disso, a Recorrente expressa que “em nenhum dos atestados apresentados pela

recorrida restou comprovada a execução de serviços de apoio na supervisão e controle de obras

de MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias urbanas.”

25.      Para corroborar seu entendimento, elenca itens do atestado da Recorrida em que entende estarem

“ligadas eminentemente à construção e NÃO à manutenção da via urbana, indicando claramente que não

houve neste caso a manutenção de pavimentação.”

26. No que pertine à comprovação relacionada à Obras de artes especiais, a Recorrente aduz que

“atestados apresentados pela recorrida também não comprovaram, como exigido no edital, a execução

anterior de Manutenção de Obras de Arte Especiais (...).” 

27. Ainda nesse sentido, afirma que “o atestado de capacidade técnica apresentado pela Recorrida

e constante da certidão 007.137/2018 simplesmente traz apenas a construção da referida Obra de Arte

Especial sem apresentar quaisquer serviços alusivos e pertinentes à manutenção destas, parcela esta que

precisaria ser necessariamente comprovada.”

28. Expressa ainda que manutenção de Obras de Artes Especiais é atividade distinta de construção

de estruturas, haja vista suas particularidades.

29. Manifesta que “o serviço de manutenção é uma atividade feita por profissionais equipados para a

execução praticamente imediata  de reparos nas vias obedecendo três etapas:  localização do defeito;

determinação da causa e execução do reparo (...)  e que por isso,  os aqui já citados itens editalícios

desejam que o licitante comprove experiência anterior bem-sucedida na prestação do objeto pretendido.”

30. Sustenta  que  “os  efetivos  contratos  da  Prefeitura  de  Contagem,  alusivos  à  manutenção  de

infraestrutura urbana e manutenção de pavimentação em vias urbanas e manutenção de drenagem, obras

de arte especiais e sinalização rodoviária, não são aqueles relacionados nos atestados de capacidade

técnica emitidos em favor da recorrida, sendo, portanto, prova documental de seu descumprimento às

disposições do edital.”
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31. Registra  jurisprudência desta Superintendência,  no âmbito  do PE SP 012/2020 – LOTE II  –

Regional  Municipal  Barreiro,  promovido  pela  própria  SUDECAP,  tendo  como  objeto  a  Execução  de

Serviços  Comuns  de  Engenharia  para  Manutenção  em  Próprios  Municipais  Regionalizados  de  Belo

Horizonte, no qual foi proferida decisão desta Pregoeira, a saber:

Posto  isso,  segue  resposta  da  área  demandante,  após  solicitação  de

esclarecimentos  encaminhada  por  esta  Pregoeira,  via  e-mail,  dia

27/10/2020, no seguinte sentido: “A empresa licitante deverá apresentar

atestados comprovando capacidade técnico operacional para todos

os  itens  elencados  no  Edital  (Item 16.1.2.3),  seja  para  serviço  ou

fornecimento de mão de obra. Justifica-se tal solicitação pois a empresa

deve  ter  capacidade  tanto  para  execução  de  serviços  quanto  para

fornecimento  de  mão  de  obra  dentro  dos  critérios  estabelecidos  pelo

edital.  Assim,  não  serão  consideradas  a  apresentação  somente  dos

atestados de serviço.”

32. Posto  isso,  a  RECORRENTE  entende  que  “caso  idêntico  se  apura  na  documentação  da

empresa Recorrida, onde cabalmente não constam mencionados quaisquer serviços de manutenção de

Obra de Artes Especiais.”

33. Por fim requer “que seja julgado integralmente procedente o presente recurso, promovendo-se

a inabilitação da licitante Direção Consultoria  e  Engenharia  Ltda.,  por  descumprimento aos itens

16.1.2.2. e 16.1.2.3., em obediência ao disposto no edital e em respeito aos Princípios da Vinculação ao

edital, da Legalidade, do Julgamento Objetivo e da Igualdade e, ainda, às normas legais vigentes.”

III - DAS RAZÕES RECURSAIS DA EMPRESA   CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.  

34. Por  seu  turno,  a  ora  Recorrente,  CONSOMINAS  ENGENHARIA  LTDA.,  insurge-se  contra  a

decisão desta Pregoeira que declarou classificada a proposta da empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E

ENGENHARIA LTDA., por entender que houve  descumprimento relacionado às alíquotas de encargos

trabalhistas em sua proposta de preços.

35. Alega que a Recorrida deixou de contemplar em sua proposta os custos relacionados a Auxílio

alimentação, refeição, plano de assistência médica, seguro de vida, vale transporte, exames ocupacionais

e EPIs.

36. Aduz ainda que deixou de contemplar nos encargos sociais básicos sobre a mão de obra de

consultoria “um percentual satisfatório em sua linha C3 – Aviso prévio indenizado, o que impossibilitaria o

cumprimento do item 7.14 e 7.14.1 do Termo de Referência do Edital, a saber:
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7.14 A Fiscalização do Contrato irá solicitar a desmobilização imediata
de qualquer profissional, seja por motivo de indisciplina, incapacidade técni-
ca, término das obras ou outro de interesse da Contratante.

7.14.1A Contratada deverá prever na sua composição de preços as despesas
originadas de qualquer desmobilização.

37. Por fim, requer seja declarada a inabilitação/desclassificação da empresa DIREÇÃO CONSULTORIA

E ENGENHARIA LTDA., tendo em vista que a mesma não apresentou a documentação necessária,

bem como não observou as determinações previstas no Edital.

III - DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA     DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA  .

38. No que se refere à alegação da Recorrente de que os atestados da DIREÇÃO CONSULTORIA E

ENGENHARIA LTDA., “não demonstram a execução ininterrupta das atividades em período igual ou maior

à 12 (doze) meses por se tratar de um consórcio formado por quatro empresas”, a ora Recorrida entende

de maneira diversa.

39. Para consolidar seu entendimento ressalta “que o artigo 33 da Lei das Licitações (Lei 8.666/1993)

fixa as condições que empresas consorciadas devem seguir, quando em determinada licitação permitir-se

a participação de empresas em consórcio. O inciso V desse artigo determina a “responsabilidade solidária

dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do

contrato”.

40. Reforça que, “independentemente da liderança, as empresas associadas em consórcio comparti-

lham igual responsabilidade e zelo em todas as etapas de execução do objeto.”

41. Posto isso, argumenta que “o tempo de prestação do serviço não pode ser dividido ou subtraído

pelo número de integrantes de um consórcio, visto que, todos os consorciados têm mesmo empenho e

responsabilidade técnica e operacional sobre a execução do referido objeto.”

42. Dessa  forma,  o  tempo  de  prestação  e  execução  de  serviços  similares,  comprovados  pela

Recorrida, corresponde ao tempo total dos serviços descridos nos atestados, totalizados em 40 (quarenta)

meses.

43. Quanto  ao  questionamento  da  Recorrente  sobre  a  caracterização  incompatível  dos  serviços

descritos  nos  atestados  apresentados  pela  Recorrida  em relação  ao  exigido  no  ato  convocatório,  a

Recorrida entende que os atestados apresentados no Quadro 01 da proposta de habilitação apresentam

claramente serviços similares prestados.

44. Por fim, pleiteia que seja desprovido o recurso, dando sequência ao procedimento licitatório Edital

de PREGÃO eletrônico nº 014/2021 já instalado, pelos motivos de fato e de direito explicitados.
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45. No tocante às alegações trazidas pela CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA., de que a Recorrida

haveria descumprido as regulamentações legais sobre alíquotas de encargos trabalhistas, a  DIREÇÃO

CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., entende que argumentação não procede.

46. Assegura que apresentou em sua proposta e em diligência as alíquotas de encargos sociais e tra-

balhistas conforme legislação vigente e que inclusive, as alíquotas apresentadas na proposta são similares

àquelas levantadas pela equipe de orçamentação da SUDECAP na elaboração da planilha de custos des-

te edital.

47. Reivindica, por fim que seja DESPROVIDO o recurso, dando sequência ao procedimento licitatório

Edital de PREGÃO eletrônico nº 014/2021 já instalado, pelos motivos de fato e de direito explicitados.

IV– DA ANÁLISE 

1. A Recorrente STRATA ENGENHARIA LTDA., insurge-se contra a decisão desta Pregoeira que

declarou  vencedora  do  certame  a  empresa  DIREÇÃO  CONSULTORIA  E  ENGENHARIA  LTDA., por

entender  que  os  atestados  apresentados  pela  recorrida  não  atenderam às  exigências  contidas  itens

16.1.2.2 e 16.1.2.3.

2. Alega em seu arrazoado que, tendo em vista que os atestados foram emitidos para um consórcio,

no qual a Recorrida detém 25% dos serviços prestados, esses não atenderam às determinações do ato

convocatório, seja em relação à demonstração das parcelas relevantes indicadas como obrigatórias, item

16.1.2.2 do Edital, seja pela ausência de informações precisas sobre o que foi efetivamente executado

pela referida licitante, a saber:

16.1.2.2.  Atestado  de  capacidade  técnico-profissional  fornecido(s)  por

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado

na  entidade  profissional  competente,  de  que  o  profissional

comprovadamente  integrante  do  quadro  permanente  da  licitante  que

efetivamente  executou  na  qualidade  de  responsável  técnico  serviços  de

apoio na supervisão e controle de obras de manutenção de pavimentação

em vias urbanas e manutenção de infraestrutura urbana, drenagem, obras

de arte especiais e sinalização rodoviária."

3. Afirma ainda que, “não há qualquer informação nos documentos apresentados pela recorrida onde

seja possível se aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com tais parâmetros mínimos.”

4. Ademais disso, manifesta que os documentos supramencionados não comprovaram o tempo dos

serviços prestados, conforme solicitado no item 16.1.2.3 do Edital, senão vejamos:

16.1.2.3. Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pes-

soa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante

executou diretamente, por período ininterrupto igual ou maior a 12 (doze)
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meses, contratos de consultoria e apoio técnico a obras de manutenção de

infraestrutura urbana.”

5. Para dirimir a controvérsia suscitada pela recorrente e assim demonstrar a lisura do certame, faz-se

mister detalhar que o entendimento que balizou a decisão desta Pregoeira ao considerar habilitada e

classificada e empresa DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., foi embasado por meio de

normas vigentes e entendimentos doutrinários.

6.  Primeiramente, insta esclarecer que os atestados de capacidade técnica trazidos pela ora Recorrida,

foram emitidos em favor de consórcio da qual a Recorrida é detentora de 25% dos serviços prestados,

conforme  informação  constante  no  referido  documento,  emitido  pela  Prefeitura  Municipal  de

Contagem, cujo objeto executado foi  a  contratação de serviços de engenharia de apoio  técnico,

administrativo, gerenciamento, supervisão e fiscalização para obras  nas áreas de saúde, educação,

cultura, segurança, gestão pública, mobilidade urbana e transporte, assistência social e esporte para a

Prefeitura de Contagem – MG. 

7. A fim de melhor aclarar o assunto, será primeiramente apresentada a distinção entre CONSÓRCIOS

‘HOMOGÊNEOS’ E CONSÓRCIOS ‘HETEROGÊNEOS’, uma classificação elaborada por MARÇAL

JUSTEN FILHO, que visa definir a ampliação dos limites de composição dos consórcios. 

8. Trata-se da distinção entre consórcios homogêneos e consórcios heterogêneo: A diferença não consta

do direito posto, mas é útil  para compreender melhor a função dos consórcios. “São homogêneos

aqueles  em que  diversas  empresas  dotadas  de  atributos  equivalentes,  aptas  a  desempenhar  as

mesmas atividades. E heterogêneos são aqueles em que os participantes  são titulares de qualificação

diversa e que atuam em setores diferentes.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações

e Contratos Administrativos.: Lei 14.133/2021/ Marçal Justen Filho – São Paulo: Thomson Reuters

Brasil, 2021.p.862).

9. Nesse  entendimento,  o  regramento  trazido  pela  nova  lei  de  Licitações,  Lei  Nº  14.133/2021,

especialmente com relação à habilitação técnica, o artigo 67, §10, incisos I e II, traz dispositivo próprio

sobre  o  aproveitamento  de  atestados  em que não  haja  informação  precisa   sobre  as  atividades

desempenhadas  por  cada  consorciado  individualmente,  empregando  o  critério  doutrinário

supramencionado que distingue  os consórcios homogêneos e heterogêneos, senão vejamos:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a:

(...)

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempe-
nho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os se-
guintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:
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I -  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio ho-

mogêneo,  as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada
empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no con-
sórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos espe-
cializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiências atestadas deverão ser  reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas; (grifo nosso).

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogê-
neo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorci-
ado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licita-
ções para contratação de serviços técnicos especializados de natureza pre-
dominantemente intelectual.

10. Posto isso, segundo o referido dispositivo, nas contratações de serviços técnicos especializados de

natureza predominantemente intelectual, todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas

para cada uma das empresas consorciadas.

11. Impende elucidar que este certame tem como objeto a contratação de serviços comuns de engenharia

para apoio técnico na supervisão e controle de obras e serviços de manutenção, considerado, para

fins  da  nova  Lei  de  licitações  vigente,  como  serviços  técnicos  especializados  de  natureza

predominantemente intelectual, conforme art. 6º, inciso XVIII, alínea “d’, a saber:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente in-
telectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

(...)

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; (grifo nos-
so).

(...)
12. Diante disso e da análise detida dos atestados, realizada pela Equipe de Apoio ao Pregão e por esta

Pregoeira, o entendimento uníssono foi no sentido de tratar-se de atestado de consórcio homogêneo,

para  comprovação  de  qualificação  técnico-profissional  e  técnico-operacional,  para  contratação  de

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, estando dessa forma em

consonância com o regramento vigente e com a melhor doutrina, não restando quaisquer dúvidas à

respeito de sua aceitação e critérios para aferição da experiência individual a serem adotados, qual

seja,  todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas na sua totalidade para cada

uma das empresas consorciadas.

13. No que pertine à argumentação da Recorrente que “em nenhum dos atestados apresentados pela

Recorrida restou comprovada a execução de serviços de apoio na supervisão e controle de obras de

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO em vias  urbanas.”  e  de  que  “atestados apresentados pela

recorrida também não comprovaram, como exigido no edital, a execução anterior de Manutenção de

Obras de Arte Especiais (...),” tal alegação não prospera.
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14. Nesse ponto, cumpre salientar que, conforme se depreende da leitura do item 16.1.2.2 do Edital, a exi-

gência  editalícia pretendida é a de que o licitante  tenha efetivamente  executado na qualidade de

responsável  técnico  serviços  de  apoio  na  supervisão  e  controle  de  obras  de  manutenção  de

pavimentação  em vias  urbanas e manutenção de infraestrutura  urbana,  drenagem, obras de arte

especiais e sinalização rodoviária. a saber:

16.1.2.2. Atestado de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s)

jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado  na  entidade

profissional competente, de que o profissional comprovadamente integrante do

quadro  permanente  da  licitante  que  efetivamente  executou  na  qualidade  de

responsável  técnico serviços de apoio  na supervisão e controle  de obras de

manutenção de pavimentação em vias urbanas e manutenção de infraestrutura

urbana, drenagem, obras de arte especiais e sinalização rodoviária. 

15. Considerando o dispositivo acima mencionado a comprovação pretendida para esta contratação é a

de  apoio  técnico  na  supervisão  e  controle  de  obras  e  serviços  de  manutenção,  posto  isso,  os

atestados apresentados pela  Recorrida,  para fins da  comprovação solicitada foram considerados,

quando da análise, sendo de  complexidade similar ou equivalente aos do Edital, em conformidade

com o art. 30, §3º, senão vejamos:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

§ 3o 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.

16. Nessa linha de raciocínio, da leitura do item 2 - Escopo do Contrato, do Atestado de Capacidade

Técnica  -  Certidão  de  Acervo  Técnico  007.137/2018,  apresentado  pela  empresa  DIREÇÃO

CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., depreende-se que “o escopo dos serviços compreendeu  a

prestação  de serviços de consultoria   na forma de monitoramento  e  apoio  técnico,  coordenação,

supervisão,  fiscalização  e  controle  de  obras,  bem  como  o  acompanhamento  dos  programas  de

investimentos Municipais (...).”

17. Seguem discriminadas, resumidamente, os serviços prestados pela empresa, conforme informações

insertas no referido ACT:

“2.1 -  Apoio  técnico gerencial:  realização de controle  gerencial  de programas de obras,

através de monitoramento das obras para cumprimento de metas e prazos estabelecidos,

controle gerencial, financeiro e administrativo, incluindo a liberação de medições, no período

estipulado  nos  contratos  dos  serviços  executados  pelas  construtoras  e  elaboração  de

relatórios de acompanhamento das atividades demonstrando a evolução e a qualidade dos

serviços executados. (...)
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2.2  –  Controle  e  monitoramento  do  Programa  de  Obras:  implantação  de  sistema

informatizado de controle gerencial físico/financeiro e administrativo de obras (...) com as

seguintes  funcionalidades:  Módulo  Plano  de  Ação,  Módulo  Diário  de  Obra,  Relatório

Fotográfico.

2.3 – Apoio à supervisão e controle da execução de obras: estes serviços contemplam o

acompanhamento  e  fiscalização  das  obras  de  infraestrutura  e  edificações,  serviços  de

manutenção, restauração e/ou implantação de pistas, ajustes viários, pontes e viadutos.”

18.  Tendo em vista os motivos esposados, esta Pregoeira entende pela manutenção da habilitação da

empresa DIREÇÃO  CONSULTORIA  E  ENGENHARIA  LTDA.,  considerando  que  os  atestados

apresentados  comprovaram  a  execução  de  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e

operacional equivalente ou superior.

19. No que se refere às contestações trazidas pela empresa  CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA., em

seu arrazoado, a respeito do  descumprimento relacionado às alíquotas de encargos trabalhistas na

proposta de preços da Recorrida, entende-se que as alíquotas apresentadas na proposta são simila-

res àquelas levantadas pela equipe de orçamentação da SUDECAP na elaboração da planilha de cus-

tos deste edital.

20. Quanto aos encargos complementares, considerados no salário base de mão de obra a ser contratada

foram considerados no cálculo do déficit no momento da análise da proposta.

21. Dessa  forma,  esta  Pregoeira,  em  entendimento  consubstanciado  pelas  informações  técnicas  da

Equipe de Apoio  entende por  manter  classificada e habilitada a sociedade empresária  DIREÇÃO

CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

IV – DA DECISÃO 

 À  vista  do  exposto  acima,  não  obstante  a  admissibilidade  dos  recursos,  opina  esta  Pregoeira  pelo

INDEFERIMENTO  aos  recursos  interpostos  pelas  Recorrentes  STRATA  ENGENHARIA  LTDA.,  e

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA., mantendo a decisão de classificação e habilitação da Recorrida

DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., bem como a deliberação que a declarou vencedora

do certame. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a

presente decisão. Em homenagem ao princípio do duplo grau revisional, consagrado no art. 109 da Lei Nº

8.666/93, remeta-se o presente processo à decisão da autoridade superior competente.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2021

Luciana de Almeida Silva
Pregoeira da SUDECAP
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