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AO I. PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
CAPITAL -SUDECAP 
 
 
 
 
 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 014/2021 
 
 
 

 
STRATA ENGENHARIA LTDA., já qualificada nos autos do processo licitatório 

em epígrafe, vêm, respeitosamente, apresentar, tempestivamente, a essas autoridades 

RECURSO ADMINISTRATIVO contra o julgamento de habilitação relativo ao 

presente certame, o qual requer seja recebido e, após analisado, reformada a decisão 

proferida em sessão eletrônica, ou, faça-o subir à autoridade superior, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos: 
 

I – DOS FATOS 
 
A ora recorrente se utiliza do presente recurso administrativo para demonstrar, com 

bastante objetividade a esses respeitados Julgadores, a necessidade de revisão do 

julgamento que entendeu por declarar habilitada e classificada a licitante Direção 

Consultoria e Engenharia Ltda. 
 

As razões para a reforma do julgamento originalmente proferido são bastante claras, uma 

vez ser visível o descumprimento da documentação de habilitação apresentada pela 

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. 

 
Como ficará demonstrado a seguir, os dois únicos atestados de capacidade técnica 

apresentados pela empresa recorrida no certame 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.  
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Nesse sentido, sendo a Sudecap a entidade responsável pela implantação e manutenção da 

infraestrutura viária e do patrimônio municipal e, ainda, levando-se em consideração ter 

essa Superintendência como uma das suas principais missões cuidar da reestruturação 

urbana da cidade de Belo Horizonte zelar pela manutenção viária, não há como se 

ignorarem as falhas e incompletudes presentes nos documentos técnicos apresentados pela 

recorrida. 
 

Diante disso, confiando no apurado olhar técnico dessas autoridades, requer-se o 

exame das argumentações abaixo expendidas, a fim de que, cumprindo-se fielmente ao 

disposto no edital a respeito da comprovação da qualificação técnica operacional e 

profissional seja revisto o julgamento originalmente proferido, promovendo-se a exclusão 

da licitante recorrida. 

 
 

II – DA INDEVIDA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE 
DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. 
 
Objetivamente, constata-se que a recorrida apresentou em sua documentação de 

habilitação dois atestados de capacidade técnica emitidos pela Prefeitura Municipal de 

Contagem em nome de um consórcio de empresas, presentes nas Certidões de Acervo 

Técnico 007.137/2018 e 005.946/2018.  
 

Nesse sentido, os dois atestados são colocados pela recorrida como sendo supostamente a 

prova tanto da capacidade operacional exigida no item 16.1.2.2., quanto da capacidade 

profissional demandada pelo item 16.1.2.3. 
 

Do exposto, além de se tratarem de atestados não emitidos diretamente em favor da 

empresa, mas, sim de um consorcio da qual a mesma sequer é a líder e que, ainda, 

representa apenas 25% dos serviços prestados (não se sabe quais teriam sido), nota-se 

claramente que eles não atendem nem com muito esforço às regras dispostas no edital em 

referência. 
 

Para se comprovar isso, basta a leitura dos itens 16.1.2.2. e 16.1.2.3. do ato convocatório: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio
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“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." 
 

“16.1.2.2. Atestado 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.” 

 
 

Do exposto, é possível identificar que o edital estabeleceu regras simples a serem 

atendidas pelos licitantes na comprovação de suas experiências por meio de atestados de 

capacidade técnica.  
 

No caso da prova técnico-profissional (item 16.1.2.2.), o atestado emitido em favor do 

licitante precisaria, para ser admitido como válido demonstrar os seguintes requisitos: i) o 

profissional que consta do atestado deveria ser integrante do quadro permanente da licitante; 

ii) o profissional que consta do atestado deveria ter exercido as atividades na condição de 

responsável técnico dos serviços indicados; iii) o profissional que consta do atestado deveria 

ter efetivamente executado 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. 
 

No caso da prova técnico-operacional (item 16.1.2.3.), o atestado emitido em favor do 

licitante precisaria, para ser admitido como válido ao presente certame demonstrar que o 

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. 
 

Feitas essas considerações importantes, cumpre agora aplicá-las ao caso concreto, ou seja, 

em relação aos dois atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante Direção 

Consultoria e Engenharia Ltda.  
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II.1- Ausência de Informações Precisas da Parcela Efetiva dos Serviços Prestados no 
Consórcio  
 
 

Primeiramente, ante aos requisitos indicados como necessários à admissão dos atestados 

acima mencionados, não há qualquer informação nos documentos apresentados pela 

recorrida onde seja possível se aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com tais 

parâmetros mínimos. Aliás, muito pelo contrário, até porque, Nobres Julgadores, como já 

dito, os atestados de capacidade técnica apresentados não são em nome direto da 

recorrida, mas, sim, a 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 

se saber quais teriam sido os serviços executados efetivamente pela referida licitante no 

âmbito do consórcio. Inexiste informações sobre quais serviços ficaram a cargo da 

empresa recorrida, sendo, portanto, inviável apenas se presumir que todos teriam alguma 

participação dela. E, note-se, que há regra explícita do edital que justamente determinava 

a não aceitação de atestados que não contivessem as informações completas para 

identificação dos serviços efetivamente prestados. Aqui se transcreve a regra inserta no 

item 16.1.2.2. para não deixar dúvidas: 

“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.” 
 

 

Em vista disso, não é difícil se observar que os atestados da recorrida, por terem sido 

emitidos em nome de um consórcio de 04 (quatro) empresas, sequer identificam de modo 

discriminado os serviços aos quais tanto o responsável técnico quanto a empresa licitante 

foram responsáveis. São 04 (quatro) empresas, 09 (nove) responsáveis técnicos e 28 (vinte 

e oito) componentes da equipe principal e nos atestados apresentados não há menção 

sobre as responsabilidades e participação específicas do responsável técnico Frederico 

Peçanha Couto e/ou da empresa recorrida nos serviços efetivamente prestados. 
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E, portanto, se tais documentos não permitem aferir quem de fato entre as consorciadas 

executou os serviços neles descritos, a regra do edital é pela sua não aceitação. Segundo 

Marçal Justen Filho1: 
 

“DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NÃO SE 
PODE RESOLVER ATRAVÉS DE UMA “PRESUNÇÃO” 
FAVORÁVEL AO LICITANTE. ALIÁS, MUITO PELO CONTRÁRIO: 
INCUMBE AO INTERESSADO PROVAR O ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS LEGAIS; SE NÃO FIZER PROVA, DE MODO 
SATISFATÓRIO, A SOLUÇÃO SERÁ SUA INABILITAÇÃO. NÃO HÁ 
CABIMENTO PARA PRESUNÇÕES: OU OS REQUISITOS FORAM 
ATENDIDOS DE MODO CABAL OU NÃO O FORAM.” 

 

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. 
 

Ou seja, se a empresa dentro de um consórcio somente executou uma parcela dos serviços 

e não a totalidade destes, não detém condições de, ao final da execução contratual, 

absorver a totalidade da capacidade operativa constituída por meio do consórcio. Ao 

mesmo tempo, não se pode admitir a interpretação, no caso de apresentação de atestados 

de obras em consórcio, que 100% dos quantitativos executados tenham sido exercidos por 

cada membro do consórcio, sob pena de reconhecer uma qualificação técnico-operacional 

superior àquela realmente exercida e participada pelas empresas componentes.  
 

A verificação real da aptidão técnico-operacional dos participantes do certame e da 

própria equipe técnica que a compõe é condição indispensável a garantir o cumprimento 

das obrigações a serem assumidas com a contratação demonstrando a potencialidade de 

executar os serviços. Em análise dos atestados apresentados pela recorrida, a interpretação 

de considerá-lo 100% para todos os consorciados envolvidos é equivocada. Não há como 

se presumir a participação técnico operacional de todas as empresas ou dos profissionais 

envolvidos em todas as etapas e serviços.  
 

                                                           
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7a edição. Dialética. São Paulo. p.433. 
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Desse modo, habilitar empresa nos termos em que delineados seria prestigiar um licitante 

que não atendeu aquilo que o ato convocatório exigiu em detrimento das licitantes que 

cumpriram fielmente às suas disposições. Se os atestados apresentados não trouxeram as 

informações mínimas e necessárias a sua admissão como válidos, como determinava 

expressamente o edital, eles não podem ser aceitos em observância ao Princípio da 

Vinculação ao Edital. Simples assim! 
 

II.2 - Subdivisão Racional - Qualitativo e Quantitativo do Consórcio 
 

Aspecto relevante a ser considerado por esses Julgadores: considerando-se que a 

participação da empresa recorrida no consórcio foi de 25% (sem se especificar os serviços 

executados efetivamente por ela), ainda que se admitisse, por hipótese absurda, a 

admissão dos atestados apresentados, 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, aplicando-se o percentual de 25%, a apenas 06 (seis) 

meses de execução e o 2º atestado a 04 (quatro) meses do seu total.  
 

A partir daí, se percebe, de qualquer forma, não ter sido devidamente comprovada sequer 

a execução ininterrupta das atividades em período igual ou maior a 12 (doze) meses, 

conforme determinava o edital. 
 

Repita-se: 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. Como bem ponderou o Tribunal de Contas da União no 

inteiro teor da Decisão do Plenário n° TC — 011.181/2005-3:  
 

"A título de ilustração, registra-se que, em obras rodoviárias, geralmente ocorre 
clara divisão entre as empresas executoras de obras-de-arte especiais e as que 
executam os serviços de terraplenagem e pavimentação. NESSA SITUAÇÃO, 
IMAGINE-SE A SEGUINTE HIPÓTESE: UMA EMPRESA PARTICIPA EM 
CONSÓRCIO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA, MAS EXECUTA APENAS 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS. Ela tem responsabilidade solidária na esfera 
civil sobre toda a obra, mas a solidariedade civil prevê o direito da ação de 
regresso contra os outros solidários, de forma que, ao final, a empresa só arcará 
com prejuízo na proporção de sua participação. POR OUTRO LADO, NO 
ENTANTO, AO EXECUTAR SOMENTE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 
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NÃO ESTARIA A EMPRESA APTA A EXECUTAR SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM POR SIMPLESMENTE TER PARTICIPADO DE UM 
CONSÓRCIO. 

 

A responsabilidade solidária não reflete a capacidade técnica e operativa da empresa, que 

é no que consiste a finalidade do atestado, sendo assim, dois institutos de naturezas 

diferentes. Com base nesses argumentos o TCU em decisão de plenário decidiu por bem 

orientar o DNIT em suas futuras contratações e determinou: 
 

“REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO DE 
OBRAS RODOVIÁRIAS. IMPROPRIEDADES EM CRITÉRIOS DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL. LICITAÇÕES REVOGADAS. 
EXAME DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE PREJUDICADO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. Os critérios estabelecidos 
em procedimentos licitatórios para a qualificação técnica-operacional devem-se 
ater, única e exclusivamente, ao objetivo de selecionar uma empresa que tenha 
as condições técnicas e operacionais necessárias para realizar o 
empreendimento licitado. 2. O RECONHECIMENTO DOS ATESTADOS DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A 
CONSÓRCIO DEVE-SE RESTRINGIR AO PERCENTUAL DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E À PARCELA DE SERVIÇOS 
EXECUTADA ATRIBUÍVEIS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À EMPRESA 
DELE INTEGRANTE.” 

 

No presente caso não é crível imaginar que a empresa que detém participação de apenas 

25% do contrato, como é o caso da recorrida, tenha a mesma capacidade técnica das 

demais consorciadas, ou que cada uma delas tenha capacidade de cumprir 100% do 

contrato sozinhas, pois caso assim fosse não teriam participado no sistema de consórcio na 

licitação que culminou nos atestados de capacidade técnica emitidos.  
 

II.3 – Caracterização dos Serviços de Manutenção - Pavimentação  
 

Como se não bastasse, 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. Inexiste qualquer menção 

nestes documentos dos itens mínimos necessários à realização da manutenção de vias 

urbanas, tais como: delimitação das áreas de atuação; limpeza do pavimento (varrição) 

Rebaixamento e/ou alteamento de tampão (PV); recomposição de sarjeta; remoção e 

reassentamento de meio fio; corte mecânico ou manual de pavimento; fornecimento de 

material para pontos localizados; compactação localizada. Nada disso consta dos atestados 
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apresentados revelando, de forma indelével, que as atividades exigidas à admissão dos 

atestados de capacidade técnica não foram demonstradas pela recorrida. 
 

Objetivamente, para facilitar a visualização desses i. Julgadores, na página 034 da 

documentação de habilitação da recorrida, consta do item 3.1.2 – Recapeamento e 

Pavimentação Asfáltica da Avenida Dois – Bairro Colorado, que os principais serviços 

foram: ―Terraplenagem com destocamento e limpeza, com escavação de material de 

primeira categoria e aterro com rolo vibratório, execução de sub-base e base com bica 

corrida‖. Com efeito, Nobre Pregoeiro, não é necessário ser um especialista na área para 

se concluir que tais atividades estão ligadas eminentemente à construção e NÃO à 

manutenção da via urbana, indicando claramente que não houve neste caso a manutenção 

de pavimentação. 
 

Já no item 3.1.3 da página 035 da citada documentação (Pavimentação e Obras 

Complementares da Avenida Nacional, entre a Avenida Campina Grande e Rua 1° de 

Maio e Ruas Transversais na Regional Nacional)  de modo análogo ao item anterior, 

identifica-se que o mesmo versa sobre a implantação da via urbana, ou seja, serviços com 

características claras de construção (Terraplenagem com limpeza e destocamento, 

construção de galerias e rede drenagem) sendo visível, novamente, que o escopo dos 

trabalhos também NÃO foi de Manutenção de Vias Urbanas. 
 

Seguindo-se a avaliação do atestado ao caso concreto, no item 3.1.4 (Obras de Drenagem, 

Pavimentação, Urbanização e Obras Complementares para Implantação da Avenida 

Imbiruçu e Vias Transversais, na Regional Petrolândia), apesar do documento não ser 

claro em sua definição, pelas suas características nota-se se tratar de vias com 

revestimento primário, com uma via principal e vias coletoras, tendo como principais 

serviços: terraplenagem com desmatamento com destocamento e limpeza dos terreno com 

escavação de material de 1° categoria, escavação de solo mole e reaterro de vala.  
 

Em suma, especificações de CONSTRUÇÃO DE VIAS. Não bastasse, uma outra 

caraterística peculiar que se trata de construção de via é a regularização do subleito com 

suas camadas adjacentes. Tal peculiaridade confere ainda mais ênfase e confirma e que os 

serviços em questão não se tratam de manutenção, mas, sim, de construção de via.  
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Em relação ao item 3.1.5 – Drenagem e Pavimentação de Vias Diversas no Bairro 

Chácaras Cotia/Conjunto Carajás - a via atestada, pelas características, se apresenta com 

revestimento primário, pois há implantação da rede drenagem com bocas de lobo e poço 

de visitas, sem contar que a terraplenagem conta com desmatamento e destocamento e 

escavação em material de 1° categoria e, ainda, a pavimentação apresenta regularização e 

compactação do subleito como as suas camadas adjacentes. Com efeito, em acordo à 

literatura técnica tais condições versam na sua essência sobre uma construção de Via e 

NÃO detêm qualquer relação com o escopo de Manutenção de vias. 
  

Na página 037 de 118 no item 3.1.8 – Obras de Implantação do Lote 01 do Programa 

Pró Transporte composto da Trincheira da Avenida General David Sarnoff na 

Interseção com a Avenida Babita Camargos no Bairro Industrial – observa-se que o 

serviço atestado trata da construção e edificação da supracitada trincheira, sendo nítida a 

construção de toda infraestrutura como Parede de Diafragma e tabuleiro e as obras 

complementares. Novamente, i. Julgadores, nada relacionado à manutenção de vias 

urbanas. 
 

Especificamente, como se sabe, os serviços de manutenção dos sistemas e subsistemas do 

pavimento requer particularidades, e cabe, neste sentido, uma preocupação uma vez ser a 

SUDECAP responsável por uma malha viária total de 4.875 km.  
 

Portanto, não há como se desprezar, especialmente para fins de avaliação da experiência 

do licitante na execução de objeto compatível ao licitado, que a manutenção das vias 

públicas do município de Belo Horizonte é um serviço que requer mapeamento e 

avaliação técnica das áreas de intervenção, bem como a expertise necessária no apoio ao 

planejamento, supervisão e aferição dos serviços executados.   
 

Em suma, admitir como experiência válida um serviço não compatível e que sequer 

atende aos requisitos mínimos elencados pelo edital como obrigatórios à aceitação dos 

atestados de capacidade técnica, além de afrontar a devida avaliação técnica acima 

demonstrada, fere os Princípios da Vinculação ao edital, do Julgamento Objetivo e da 

Legalidade. 
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II.4 - Caracterização dos Serviços de Manutenção – Obras de Artes Especiais 
 
 

Como se ainda não fosse suficiente, os atestados apresentados pela recorrida também não 

comprovaram, como exigido no edital, a execução anterior de Manutenção de Obras de 

Arte Especiais, parcela relevante indicada expressamente como requisito de aceitação da 

prova de experiencia anterior do licitante e de seu profissional técnico. 
 

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. 

 

Notoriamente, a construção de obras de artes especiais difere completamente dos 

normativos e métodos executivos necessários à manutenção das referidas estruturas, onde 

os técnicos da área possuem ciência de que as intervenções de manutenção de estruturas 

urbanas - por possuir acesso aos usuários das vias - demandam uma supervisão da 

execução plena, haja vista os riscos envolvidos na operação. Exemplo disso pode-se 

constatar da estruturação operacional da própria SUDECAP destinada à realização de 

serviços de Manutenção de Obras de Artes Especiais: 
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Do exposto, basta ver que os Itens 3.1.9 – Obras de Implantação do Lote 01 do 

Programa Pró-Transporte – Viaduto de Acesso ao Terminal Petrolândia – Conforme 

Termo de Compromisso n° 0.396.125-60/Ministério das Cidades e Item 3.1.10 Obras de 

Implantação do Lote 03 do Programa Pró-Transporte – Viaduto da Avenida das 

Américas na Intersecção com a Avenida Miguel Ballesteros Rodrigues – Bairro 

Ressaca, como o próprio escopo dos trabalhos traz de modo expresso, indicam claramente 

que os serviços prestados foram relacionados à construção e à edificação das Obras de 

Artes Especiais, NÃO deixando dúvidas ou controvérsias não pertencerem a um programa 

de Manutenção das Vias e Obras de Artes Especiais. 
 

Em seguida, no item 3.1.11 – Execução de Obras de Contenção de Encostas e Serviços 

Complementares de Infraestrutura Urbana, Inclusive Drenagem Pluvial, Ligações 

Viárias de Esgoto e Água em Áreas de Risco nas Vilas Bandeirantes I e Bandeirantes II 

- ao se observar detidamente o verdadeiro escopo dos trabalhos desenvolvidos, constata-se 

novamente que as atividades efetivamente prestadas tratam da Construção e NÃO de 
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Manutenção, havendo claramente a edificação e a construção de estabilização de taludes 

em solo, muros de concreto armado, ou seja, serviços de construção e que não se referem 

à Manutenção. A constatação é evidente! 
 

Na página 073 (item 3.1.1 – Obras de Drenagem e Pavimentação das Ruas Nair 

Camargos de Aguiar e Albert Schwaitzer, Bairro Chácaras Califórnia) o atestado da 

certidão 05.946/2018 também demonstra, pelo escopo dos trabalhos realizados, se tratar 

de Construção da via. Pelas características indicadas no documento analisado, a via estava 

em revestimento primário pois houve a construção da rede de drenagem com boca de 

lobos e tubulação e, por conseguinte, ligação a um dissipador de energia, sendo assim 

edificadas as duas camadas de pavimentação sub-base e base com revestimento de faixa 

C, com urbanização e obras complementares. Portanto, é manifesto que as atividades e 

características dispostas em tal documento NÃO tratam de Manutenção de Vias e SIM de 

Construção da Via Urbana.  
 

O escopo apresentado na página 074 (Obras de Implantação do Lote 03 do Programa 

Pró-Transporte – Viaduto da Avenida das Américas na Intersecção com a Avenida 

Miguel Ballesteros Rodrigues – Bairro Ressaca – Conforme Termo de Compromisso n° 

0.396.125-60 Ministério das Cidades/caixa) também trata claramente da construção e 

implantação de viaduto de concreto armado protendido moldado ―in loco‖ com a 

execução da Mesoestrutura e Superestrutura. Em suma, o atestado da certidão 

005.946/2018 contraria novamente ao Edital, não comprovando a Manutenção em Obras 

de Arte, mas, tão somente Construção e do Viaduto, descumprindo ao item 16.1.2.2 do 

Edital. 
 

O item 3.1.3, página 075 (Obras de Infraestrutura Urbana e Recapeamento de Vias 

Urbana no Município de Contagem, integrantes do Programa Pró-Transporte – PAC 12 

Pavimentação), traz claramente serviços ligados diretamente à Construção e não 

Manutenção. O mencionado atestado apresenta serviços com características de 

construção, tais como: escavação de material de 1° categoria e edificação dos sistema de 

drenagem, ou seja, o item em questão também NÃO CARACTERIZA serviços de 

Manutenção continuada, tal qual o edital requer à validação dos atestados.  
 



 

13/20 
 

Em sequência, o item 3.1.4 (Obras de Implantação do Lote 01 do Programa Pró-

Transporte – Viaduto de Acesso ao Terminal Petrolândia – Conforme Termo de 

Compromisso n° 0.396.125-60/Ministério das Cidades), traz como escopo a construção 

do Viaduto sobre a Via Urbana Leste Oeste em concreto protendido moldado ―in loco‖ 

com pista revestida por concreto betuminoso usinado a quente e passeio para pedestres, a 

Obra de Arte supervisionada apresenta a construção da Infraestrutura, Mesoestrutura e 

Superestrutura. Com efeito, é visível que todo o conjunto da Obra de Arte se trata, na 

verdade, da Construção do Viaduto e não de sua Manutenção. 
 

Já na página 076 (item 3.1.6 – Implantação do Lote 04 do Programa Pró-Transporte 

pelo Corredor Estrutural de Transporte Leste-Oeste e Corredor Ressaca) a atividade 

apresentada trata da implantação de corredor de transporte público com pista dupla com 

largura variável, com a implantação do sistema de drenagem. Portanto, novamente se 

identifica claramente se tratarem de serviços de Implantação do Sistema Viário Urbano e 

NÃO de serviços de Manutenção Viária Urbana.  
 

De fato, nobre Pregoeiro, em nenhum dos atestados a empresa recorrida apresentou 

manutenção de Obras de Artes Especiais, o que também era exigido pelo edital como 

condição de admissão da comprovação do licitante, sendo certo ser atividade bastante 

distinta da construção de estruturas, haja vista as particularidades, tais como: 

demolição de concreto com afastamento; recuperação de paredes e lajes superior e 

inferior; fechamento de reparos localizados e generalizados – como trinca e fissuras, entre 

outros serviços essencialmente de manutenção, totalmente distinto da metodologia 

conceitual de construção, a qual requer experiência específica.   
 

II.5 - Caracterização dos Serviços de Manutenção – Generalidades 
 

O sistema viário compreende uma ou mais redes de circulação para veículos, bicicletas, 

pedestres entre outros, e é complementado pela rede de drenagem pluvial, que assegura o 

uso do sistema sob qualquer condição climática. Nesse sentido, os pavimentos, sejam eles 

urbanos ou rodoviários, apresentam defeitos oriundos da deterioração dos materiais que os 

compõe, necessitando, então de atividades de manutenção e reabilitação para corrigir tais 
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defeitos, para se dar ao usuário as condições de circulação, segurança, conforto e 

economia originalmente previstas nos projetos. 
 

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.  
 

Por isso, os aqui já citados itens editalícios desejam que o licitante comprove experiência 

anterior bem-sucedida na prestação do objeto pretendido. Porém, os ―atestados‖ 

apresentado pela recorrida inegavelmente não atesta sequer a experiência anterior mínima 

na prestação das parcelas relevantes indicadas nos itens 16.1.2.2. e 16.1.2.3.  
 

Por isso, não obstante essas respeitadas autoridades tenham entendido, em um primeiro 

momento, aceitar a referida documentação de comprovação da experiência apresentada 

mediante dois atestados emitidos pela Prefeitura de Contagem, há que se ressaltar que 

uma análise jurídica e imparcial dos apontamentos ora feitos colocará por terra 

qualquer possibilidade de admissão e da continuidade da recorrida no presente 

certame. 
 

Em observância ao Princípio da Legalidade, o Administrador tem, na realidade, o dever 

jurídico de permitir que uma diligência possa esclarecer o conteúdo de um documento 

(atestado) que foi apresentado pelo licitante em sua documentação de habilitação!  
 

Em licitação pública todos os participantes têm que comprovar o que foi exigido no edital, 

por atendimento ao Princípio da Igualdade. E neste caso, o ato convocatório, inclusive, foi 

expresso ao afirmar que, caso não fosse possível extrair dos atestados as informações 

necessárias à admissão destes, tais documentos não seriam aceitos, o que impede a 

realização de diligências para este caso específico.  
 

Fica bastante claro que os atestados apresentados pela Recorrida não atenderam às 

exigências mínimas feitas pelo edital, sendo impossível agora, após a abertura do certame, 

se apresentar informações que deveriam constar do envelope de habilitação. Segundo a 

jurisprudência nacional em casos semelhantes ao ora tratado: 
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TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 13/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E 
IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES. NÃO APRESENTADOS OS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE, 
DESCABE BUSCAR SUPRIR A FALTA A SI IMPUTÁVEL POR 
OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA QUE 
VIOLA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, POIS 
DESATENDE O QUANTO LÁ DETERMINADO, E TAMBÉM O 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO PREJUDICAR 
INJUSTIFICADAMENTE OS LICITANTES QUE DILIGENCIARAM 
PARA SATISFAZER, A TEMPO E A CONTENTO, OS REQUISITOS 
CONSTANTES NA LEI FUNDAMENTAL DO CERTAME. 
CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA 
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70050947910, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado 
em 30/04/2013) 
 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região  

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA. CORRETA A DECISÃO QUE DENEGA A 
ORDEM QUANDO A IMPETRANTE, INABILITADA NO CERTAME 
LICITATÓRIO, NÃO COMPROVA A APTIDÃO TÉCNICA. O 
ARTIGO 30, I DA LEI Nº 8.666/1993 PREVÊ QUE A COMPROVAÇÃO 
DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPATÍVEL EM 
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO 
DA LICITAÇÃO. E OS ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO 
APRESENTADOS PELA IMPETRANTE ERAM DE SERVIÇOS 
ALHEIOS AO DO OBJETO LICITADO. APELO DA IMPETRANTE 
DESPROVIDO. (TRF-2 - AC: 201051010015416 RJ 2010.51.01.001541-6, 
Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 
31/01/2011, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-
DJF2R - Data:04/02/2011 - Página::280/281. Grifamos) 

 

Ora, se o edital previu expressamente que na avaliação dos atestados fosse levada em 

consideração a apresentação de experiência compatível com aquela licitada indicando 

inclusive as parcelas relevantes a serem atendidas, caso o licitante não as cumprisse, o 

resultado seria sua sumária inabilitação.  

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112883594/reexame-necessario-reex-70050947910-rs
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Considerar um atestado de capacidade técnica sem os atributos do objeto licitado seria 

relegar a Lei e o edital a um segundo plano, favorecendo uma empresa em detrimento dos 

demais. Lembre-se: o menor preço não opera isoladamente, pois o licitante precisa 

comprovar sua capacidade técnica e o atendimento pleno dos requisitos de 

habilitação.  
 

E sabe-se que o princípio maior da Licitação Pública é a prevalência do interesse público 

sobre o privado, e portanto, devem esses Julgadores preservarem o interesse da 

Administração Pública e classificar somente empresas que comprovarem cumprir o objeto 

licitado de maneira ampla e sem qualquer obscuridade em relação à capacidade técnica. 
 

Nesse viés, a falta de experiência comprovada é algo grave e que contraria o que foi 

determinado pelo ato convocatório como requisito à admissão dos concorrentes como 

habilitados. Enfim, como habilitar e até mesmo contratar com uma empresa que não 

comprovou em seus atestados as parcelas relevantes tidas como obrigatórias à aceitação 

da experiência técnica operacional e profissional? Impossível! 
 

Em licitação pública todos os participantes têm que comprovar o que foi exigido no edital, 

por atendimento ao Princípio da Igualdade. Segundo o renomado jurista Celso Antônio 

Bandeira de Mello: “a habilitação é a fase da licitação onde se examina se os 

interessados em participar do certame detêm a qualificação necessária para o 

cumprimento das obrigações consequentes ao contrato a ser firmado com a 

Administração.” (Elementos de Direito Administrativo, SP, p.193). 
 

Por tudo isso, acredita-se que, após a reavaliação desses sérios agentes, o julgamento 

inicialmente proferido será revisto com a inabilitação da licitante recorrida, em 

atendimento aos Princípios da Legalidade, da Igualdade e da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório. Segundo Marçal Justen Filho2: 
 

“AO DEFINIR O OBJETO A SER CONTRATADO, A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ IMPLICITAMENTE 
DELIMITANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA QUE DEVERÃO 
APRESENTAR OS EVENTUAIS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

                                                           
2 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 7ª edição, Editora Dialética: São Paulo –p. 192/328. 
 



 

17/20 
 

DA LICITAÇÃO. [...]. Ou, mais precisamente, A AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EVIDENCIADA NA 
FASE DE HABILITAÇÃO, FAZ PRESUMIR QUE O INTERESSADO 
PROVAVELMENTE NÃO LOGRARIA CUMPRIR 
SATISFATORIAMENTE AS PRESTAÇÕES NECESSÁRIAS À 
SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. A fixação das exigências de 
qualificação técnica é muito relevante.‖ 

 

O interesse público deve ser realmente considerado, bem como o princípio da seleção da 

proposta mais vantajosa, contudo eles não podem fazer com que a Administração licitante 

deixe de observar, também, aos Princípios da Legalidade, da Vinculação ao Edital e da 

Igualdade entre os licitantes. Segundo a doutrina:  
 

“A formulação, nos editais de licitação, de exigências a serem atendidas 
pelo licitante, a fim de comprovar sua qualificação técnica e econômica, 
tem base constitucional. É EVIDENTE QUE TAIS EXIGÊNCIAS 
LIMITAM A COMPETIÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO, POIS 
RESULTAM NO ALIJAMENTO DE TODOS AQUELES QUE, NÃO 
PODENDO ATENDÊ-LAS, VÊEM-SE PRIVADOS DA 
OPORTUNIDADE DE CONTRATAR COM O ESTADO. ESTÁ-SE 
AQUI, NO ENTANTO, PERANTE UMA LIMITAÇÃO 
PERFEITAMENTE LEGÍTIMA À AMPLA POSSIBILIDADE DE 
DISPUTA NOS MERCADOS PÚBLICOS, QUE A LICITAÇÃO VISA A 
PROPICIAR; TRATA-SE SIMPLESMENTE DE FAZER 
PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO (QUAL SEJA: O DE NÃO 
CORRER O RISCO DE CONTRATAR COM EMPRESAS 
DESQUALIFICADAS) SOBRE O INTERESSE PRIVADO (a saber: o de 
obter o máximo possível de negócios)”. (Carlos Ari Sundfeld. A Habilitação nas 
Licitações e os Atestados de Capacidade técnico Operacional. In Licitações e contratos 
administrativos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 100-101). 

 

Como dito, o objeto do edital possui relevante importância, daí ser extremamente 

necessária a análise da experiência prévia da empresa postulante à contratação. E, ao final, 

nunca é demais lembrar que:  
 

a) o edital é lei interna da licitação, sendo suas regras previamente divulgadas e iguais 

para todos;  
 

b) se o licitante discordava de suas cláusulas deveria ter impugnado o edital no prazo legal 

permitido em lei, contestando suas exigências e exigindo a revisão delas; 
  

c) o preço aparentemente mais vantajoso não pode seduzir a Administração Pública a 

ponto de fazê-la ignorar quesitos importantes do edital, sob pena de beneficiar o licitante 
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que descumpriu o edital e punir aqueles que se esmeraram em cumprir os requisitos 

demandados; e  
 

d) o menor preço não opera isoladamente em um julgamento de licitação pública.  
 

Assim, diante de todas as razões apontadas, a recorrente acredita firmemente que esse i. 

Pregoeiro e Equipe de Apoio irão rever sua decisão original para, nos termos dos itens 

16.1.2.2. e 16.1.2.3. inabilitar a ora recorrida. 
 

III – DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELA 
PREFEITURA DE CONTAGEM  
 

Para que reste ainda comprovado que os atestados apresentados pela recorrida não 

comportam em seus escopos os serviços de manutenção de infraestrutura urbana ou, 

ainda, 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, basta uma simples pesquisa ao portal de transparência do Município de 

Contagem, emissor das experiências apresentadas pela licitante impugnada, para se constatar 

a existência de contratos específicos à mencionada manutenção, os quais, por sua vez, não 

constam no rol de contratos relacionados nos atestados sob exame. 
 

No mencionado portal é possível localizar os seguintes ajustes:  
 

 4/2013 CONCORRÊNCIA MENOR PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, 
OBRAS E MANUTENÇÃO VIÁRIA, INCLUSIVE RECAPEAMENTO E 
OPERAÇÃO TAPA BURACO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM MG. 
LOTES I E II, SENDO: LOTE I 0- REGIONAIS: NORTE - NACIONAL, 
RESSACA, VARGEM DAS FLORES E SEDE; LOTE II - REGIONAL SUL - 
PETROLÂNDIA, ELDORADO, RIACHO E INDUSTRIAL. 28517 - 
CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA. 18235 - VILASA 
CONSTRUTORA LTDA 16/08/2013 R$ 11 - 16/08/13 a 16/08/14 12 - 16/08/13 a 
16/08/14; 

 

 9/2015 CONCORRÊNCIA MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PONTOS EMERGENCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. - MIX CONSTRUTORA LTDA 08/10/2015 
R$ 027 - 10/11/15 a 10/11/16 

 

Fonte de dados: 
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/transparencia/licitacoes_28-12-2015.pdf 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/transparencia/licitacoes_28-12-2015.pdf


 

19/20 
 

Nestes termos, não restam dúvidas de 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. 
 

IV – DA JURISPRUDÊNCIA DA SUDECAP EM LICITAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO 
 

Por oportuno, é preciso, ainda, registrar que a mesma discussão ora tratada nesta peça 

recursal já foi amplamente discutida no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO 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 citado processo licitatório, as autoridades da SUDECAP assim se manifestaram sobre 

o item prestação de serviços na manutenção: 

 
“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.”   

 
Com efeito, caso idêntico se apura na documentação da empresa recorrida, onde 

cabalmente não constam mencionados quaisquer serviços de manutenção de Obra de 

Artes Especiais. Todos os serviços presentes nos citados atestados estão detalhados, e 

como se observa não há registro de quaisquer serviços de manutenção em Obras de 

Artes Especiais.  
 

Desta feita, é importante que essa D. autoridade percorra o mesmo caminho, tratando com 

justeza e pautada por condutas coerentes em casos idênticos, que por vez, trata-se do 

mesmo segmento (manutenção), do mesmo órgão SUDECAP, da mesma equipe 

julgadora, ou seja, não se deve produzir julgamentos distintos em relação ao assunto.  
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V – DO PEDIDO 
 
 

Por todo o exposto, nos termos da legislação pertinente, requer 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.  
 

 
 
Pede deferimento. 
 
 
 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2021. 

 
 
 
 
      

STRATA ENGENHARIA LTDA. 
Paulo Romeu Assunção Gontijo 

Sócio-Administrador 
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