
Ata de análise de Recurso Administrativo 

Licitação n° 0212018 - FHE 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 9h, a Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), designada pela Portaria n° 060, de 28 de dezembro de 2017, expedida pela 

Presidência da FHE, reuniu-se para a análise: a) dos Recursos Administrativos apresentados pelas 

licitantes Alcance Engenharia e Construção Ltda., Comtérmica Comercial Térmica Ltda., Sigla 

Engenharia e Construções Ltda. e Sólida Engenharia Ltda. contra a decisão proferida pela 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, publicada em 16/5/2018; b) das contrarrazões 

apresentadas pela licitante Porto Belo Engenharia Comércio Ltda., relativa aos Recursos das 

licitantes Comtérmica Comercial Térmica Ltda. e Sigla Engenharia e Construções Ltda., todas 

referentes à Licitação n° 2/2018, que tem como objeto a construção do edifício multifamiliar 

denominado Residencial Torre do Sol, com área total construída de 15.968,42 m2, composto de 1 

pavimento de semi subsolo destinado às garagens, pavimento térreo com acessos, vagas de 

estacionamento e áreas de uso comum, pavimento mezanino destinado a áreas de uso coletivo, 18 

pavimentos tipos com unidades habitacionais, 2 pavimentos de cobertura destinados a apartamentos 

dupiex, pavimento de cobertura e pavimento técnico, no terreno sito a Rua Manuel Paulino Júnior, 

quadra 11, lote 348, bairro Tambauzinho, João Pessoa/PB; bem como os serviços de manutenção 

predial conetiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, 

do edificio Residencial Torre do Sol, após a sua conclusão. 1) Dos requisitos de admissibilidade: 

Os recursos interpostos pelas licitantes Alcance Engenharia e Construção Ltda., Comtérmica 

Comercial Térmica lida., Sigla Engenharia e Construções Ltda. e Sólida Engenharia Ltda., 

protocolizados entre 22 e 23 de maio de 2018, e as contrarrazões da licitante Porto Belo Engenharia 

Comércio Ltda., protocolizadas em 25/5/2018, são tempestivos, conforme o prazo definido no item 

111.8.1 do Edital, e merecem ser conhecidos. II) Razões e contrarrazões recursais: a) a recorrente 

Alcance Engenharia e Construção Ltda. insurge-se contra a decisão da CPI, que a inabilitou por 

descumprimento ao disposto no item IV.2.3, alíneas "i" e "m", ao argumento de que a CAT n° 

001.582/15 não atende a área mínima exigida e a CAT n° 0001.581/15 não atende o número de 

pavimentos, nem a execução de subsolo e elevador, todos exigidos no edital. A recorrente alega que 

o suposto descumprimento das alíneas "i" e "m" se deu a partir da interpretação conjunta com a 

limitação da alínea "n", sendo certo, no entanto, que a CAT n° ooi .582/15 comprova a experiência, 

para fins de capacitação técnica, acerca da execução de obra com 14 pavimentos, subsolo e 

elevadores, ao passso que a CAT n° 001.581/15 comprova a execução de empreendimento com área 

construída de 1 5.485,05m2, conforme certidões, plantas, memoriais, especificações e relató 
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fotográficos anexos ao recurso, ultrapassando os quantitativos exigidos no edital. Sustenta, em 

síntese, que os documentos apresentados comprovam a execução de obras similares com o objeto 

licitado, pois referem-se a empreendimentos residenciais multifamiliares, o que autoriza a aceitação, 

pela CPL, do somatório dos atestados referentes às contratações anteriores, tendo sido demonstrada 

a sua capacidade técnica, operacional, profissional e gerencial, inclusive para gerir obra de tamanho 

vulto; b) o recurso interposto pela licitante Comtérmica Comercial Térmica Ltda. manifesta 

irresignação contra decisão proferida pela CPL que a inabilitou em razão de não ter atendido ao 

disposto no item IV.2.3, alíneas "i" e "m", do instrumento convocatório, relacionado à qualificação 

técnica da empresa, em razão das CATs 131835/18 e 0000000102058 não se referirem a obra 

residencial e a CAT 428/2006, em nome do engenheiro civil Alexandre José Mousinho Moreira 

Pereira, não atender à exigência quanto a área mínima, nem ao número de pavimentos tipo exigidos, 

além de incorrer na vedação expressa do item 11.6.4, alínea "a", quanto à proibição expressa da 

participação de empresa que tenha sofrido a sanção de suspensão temporária de participar em 

licitações e contratações, com fundamento no art. 87, III, da Lei de Licitações; c) a recorrente Sigla 

Engenharia e Construções Ltda. manifesta irresignação contra decisão proferida pela CPL que 

habilitou a licitante Porto Belo Engenharia Comércio Ltda. para o prosseguimento do certame. Em 

suas razões, a recorrente alega que a Porto Belo não logrou comprovar a sua qualificação técnica, 

por não ter apresentado atestado com a execução de subsolo, conforme exigido no item IV.2.3, 

alínea "j" e "m". Segundo a recorrente, o atestado emitido pela SPE Eucaliptos Empreendiemntos 

Imobiliários Ltda. cita pavimento inferior e não subsolo. d) a recorrente Sólida Engenharia Ltda. 

insurge-se contra a decisão da CPL que habilitou a licitante Construtora Muniz de Araújo Ltda., sob 

a alegação de descumprimento da exigência constante do item IV.2.3, alínea "c", em razão da 

empresa ter apresentado Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, com a informação de que o documento não abrange os processos 

distribuídos pelo PJE. Sustenta a recorrente que a precitda certidão não atende à Instrução 

Normativa n° 3/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - TJPE, haja vista que esse 

Tribunal emite certidão específica para apresentação em certames licitatórios; e) as contrarrazões da 

licitante Porto Belo Engenharia Comércio Ltda. sustentam que não há razão para a reforma da 

decisão recorrida, que a declarou habilitada no certame, requerendo o desprovimento dos recursos. 

III) Das considerações técnicas: a) o recurso da recorrente Alcance Engenharia e Construção 

Ltda. refere-se a sua qualificação técnica. Foram apresentados atestados e Certidões de Acervo 

Técnicos (CAT's) para demonstrar a sua aptidão para executar o objeto da licitação, os quais não 

foram aceitos, em razão dos documentos comprobatórios não contemplarem, se isoladament 

Página 2 d 



considerados, as exigências acerca do número mínimo de nove pavimentos, existência de subsolo e 

metragem mínima de 8,000m 2  em um único certificado, consoante exigência estabelecida na letra 

"n" do item IV.2.3 do instrumento convocatório. A licitação é um procedimento formal que objetiva 

selecionar a proposta mais vantojosa à Instituição, com a observância do princípio constitucional da 

isonomia, de maneira a assegurar igual oportunidade a todos os interessados e a possibilitar o 

comparecimento do maior número possível de concorrentes, que preencham os requisitos para a 

execução do objeto a ser contratado. Segundo a Lei de Licitações e orientações do TCU, a regra 

para a comprovação da aptidão consiste na apresentação de atestados e certidões de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto a 

ser contratado. Sobre a questão específica do recurso, o TCU já afirmou entendimento acerca da 

legalidade de comprovação da aptidão por meio do somatório de atestados, conforme Informativo 

n° 107/2012, expressando que a proibição do somatório dos atestados caracteriza restrição ao 

caráter competitivo, sendo imprescindível a formalização da devida justificativa para a inserção de 

tal requisito. Assim, ficou demonstrado, a tempo e modo, que a recorrente cumpriu os requisitos do 

edital, bem como as exigências acerca da qualificação técnica, mediante a apresentação das CAT's 

que contemplam todos os elementos necessários para a realização de obra de engenharia residencial, 

pelo que sua habilitação é medida que se impõe. b) o recurso da licitante Comtérmica Comercial 

Térmica Ltda. foi encaminhado para a área técnica que se manifestou pela manutenção da análise já 

procedida, pois as exigências para a comprovação de obra de engenharia residencial, com o objetivo 

de demonstrar aptidão para a realização do objeto da licitação, encontram respaldo no art. 30 da Lei 

n° 8.666/93 e na Súmula 263 do TCU, e constituem tão somente garantia mínima suficiente para 

que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir as obrigações contratuais. 

Ressaltou que a exigência editalícia é condição indispensável aos interessados em participar do 

certame, em razão das peculiariedades do objeto a ser contratado, que difere por completo de 

prédios administrativos públicos.a No concernente à penalidade sofrida, as ocorrências constantes 

do SICAF revelam que a recorrente sofreu penalidades que a impedem de participar de certames 

licitatórios, por tempo determinado, aplicadas pelo Ministério Público da União, Procuradoria da 

República - PB, sanções de advertência, multa e suspensão temporária de participação e 

impedimento de contratar com a Administração, com fundamento no art. 87, incisos 1, II e III da - 

iLei n° 8.666/93, por descumprimento de cláusulas contratuais. O edital proíbe expressamente, no 

item 11.6.4, alínea "a", a participação no certame das empresas que tenham sofrido a penalidade de 

suspensão com fundamento no inciso III do art. 87 da Lei de Licitações. Importante esclarecer que a 

interpretação atual acerca das sanções de suspensão temporária de participar de licitação e 
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declaração de inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do referido dispoisitivo legal , indica que 

ambas impedem a participação em licitações das empresas que tenham sido penalizadas, se 

aplicando para toda a Administração Pública, incluindo os entes federativos, independentemente do 

órgão ou entidade que a tenha aplicado, improcedendo, portanto, as razões do recurso. e) em face do 

cunho técnico da impugnação, o recurso da licitante Sigla Engenharia e Construções Lida. foi 

encaminhado para área técnica que entendeu que a CAT n° 0720150001390 apresentada pela 

licitante Porto Belo, comprovando a capacidade técnica operacional da empresa e a capacidade 

técnica profissional do engenheiro civil Agostinho Alcântara Neto, contemplam as características 

de tipologia residencial e comercial; área construída de 9.347,00m 2; 13 pavimentos tipos; instalação 

de 2 elevadores e 1 parvimento inferior. Expressou, também, que o Atestado de Capacidade 

Técnica que acompanha a CAT demonstra a execução de um volume de escavação de 5.072,10m 3  e 

execução de cortinas de contenção, comprovando que o pavimento inferior está no nível subsolo. 

Pelos motivos expostos, foi mantida a análise realizada na documentação e a habilitação da licitante 

Porto Belo; d) em que pese os argumentos expendidos pela recorrente Sólida Engenharia Lida., a 

decisão da CPL observou os princípios consagrados no art. 3 0  da Lei de Licitações, notadamente o 

da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. A alínea "c" do item IV.2.3 

exigiu a apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, a qual foi apresentada pela empresa em cumprimento à 

determinação editalícia. Em virtude da impugnação realizada pela recorrente, a FHE, na 

oportunidade, realizou diligência na qual foi constatada que não existia nenhuma ação de falência 

ou recuperação judicial movida contra a recorrida. De acordo com a análise técnica financeira, a 

licitante Construtora Muniz Araújo apresentou qualificação econômico-financeira junto ao SICAF, 

bem como atendeu às demais exigências editalícias referentes à sua habilitação. Considerando que a 

empresa apresentou a certidão solicitada no edital, juntamente com os demais documentos, 

atendendo o disposto no art. 31 da lei de Licitações, tendo sido constatada a inexistência de ações 

de natureza falimentar, a inabilitação da licitante configuraria formalismo exarcebado, prática 

repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro. IV) Do resultado: Desta forma, em apreço aos 

princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório e ao analisar os 

argumentos expedidos pelas recorrentes e pela recorrida, recomenda-se o conhecimentos dos 

recursos e, no mérito, o provimento do recurso da Alcance Engenharia e Construção Ltda., 

habilitando-a a prosseguir na licitação. E o não provimento dos recursos em relação as licitantes 

Comtérmica Comercial Térmica Lida., Sigla Engenharia e Construções Lida. e Sólida Engenharia 

Lida., mantendo-se a habilitação das licitantes Construtora Muniz de Araújo Lida. e Porto Bel 
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Engenharia e Comércio Ltda. A seguir, o Presidente da CPI, determinou a remessa dos recursos 

interpostos e da presente Ata ao Diretor Administrativo da Fundação Habitacional do Exército - 

FHE para decisão, prosseguimento ao certame e designando, desde já, a data de 25/6/2018, às 9h, 

na sala de licitação n° 303, 3° andar da Sede da Fundação Habitacional do Exército - FHE para a 

realização da sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. Não havendo mais 

assuntos a tratar, eu Carmen Silvia Soares Fonseca, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim 

e pelos demais membros, na presença do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

EDMAR 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ROBINSON GIL R 	GISELLM)14E NEVES D7ROCHA 
Membro 	 Membro 

VITO~àZ~A T~R~~ú 
Membro 

WCo 
CARMEN SILV SOARES FONSECA 

Secretária 
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