PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019/CPL/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 – 35114/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de ampliação/reforma
de 5 (cinco) mercados: Mercado das Tulhas (Praia Grande), Cohab, São Francisco, João Paulo e
Coroadinho, localizados no município de São Luís/MA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IMPUGNAÇÃO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa G4 Engenharia Ltda - EPP inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 07.784.842/0001-20, onde pleiteia a retificação e esclarecimento do
Edital.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP,
encaminhou o presente processo administrativo para realização de procedimento licitatório para
Contratação de empresa especializada na execução de obras de ampliação/reforma de 5 (cinco)
mercados: Mercado das Tulhas (Praia Grande), Cohab, São Francisco, João Paulo e Coroadinho,
localizados no município de São Luís/MA.
A empresa impugnou a seguinte parcela de relevância:
Instalação de plataforma elevatória ou elevador
A impugnação foi enviada para o e-mail tempestivamente.
As razões foram encaminhadas ao órgão solicitante, que nos respondeu da seguinte
forma:
IV - DOS FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO
Dessa maneira, analisar-se-á o mérito do questionamento
suscitado em sede recursal, por esta autoridade, que se manifesta nos
seguintes termos:
Em síntese, convém, primeiramente, transcrever o item 9.3.2,
do Edital da CONCORRÊNCIA nº 008/2019/CPL/PMSL:
9.3.2

Para

atendimento

à

qualificação

técnico-

operacional o licitante deverá apresentar um ou mais
Atestado(s) que comprovem que o licitante tenha executado
para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR
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RELEVÂNCIA a seguir:
DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

m²

230

edificações e pintura

m²

2.600

de tratamento,

ou

ou

inclusive fornecimento

kg

39.000

und

1

m

1.000,00

m²

430

pontos

10

BTU`S

69.500

und

87

m²

740

Execução de piso
industrial alta
resistência, incluso
juntas de dilatação
plásticas e polimento
mecanizado
Execução de estrutura
metálica em perfil de
aço estrutura de

de todos os materiais
para ligações e
fixações e montagem
Instalação de
plataforma elevatória
ou elevador
Execução de estacas
para fundações
Execução de piso
intertravado
Rede Lógica
Sistema de
Climatização
Paisagismo-Plantio de
árvores regionais
Ajardinamento-Plantio
de grama.

OBS 1: Não será aceito Atestado de obra inacabada,
executada parcialmente ou em andamento.
A empresa impugnante alega que “nos itens de relevância, é

exigido que a empresa já tenha executado, o item:
e) PLATAFORMA ELEVATÓRIO PARA PORTADORES
NECESSIDADE ESPECIAIS, PARA CADEIRANTES.

DE
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Ocorre que esse item, tem uma representatividade irrelevante,
no valor global dos serviços, representando apenas 1,87% do valor do
certame.
Além do que, esse é o tipo de serviço, não especifico para uma
empresa do âmbito da engenharia civil e sim de engenharia mecânica,
empresa mais capacitada para a execução desse tipo de serviço. Podendo o
mesmo, com base na Lei de Licitações, ser Sub-empreitado, sem prejuízo ao
erário público. Destacamos ainda, que geralmente as empresas que vendem
esse produto, fazem a instalação e a manutenção, para garantir o bom uso
do mesmo, sempre com técnicos especializados. Ainda sobre esse assunto,
atinamos que a própria engenharia, quando na elaboração do orçamento,
usou em suas composições para este item, uma composição do orse
nº11847, em que vemos claramente, o não detalhamento dos serviços, o
que caracteriza o uso de terceiros, na execução do mesmo.
Por todo o exposto, viemos por meio desta entrar com o pedido
de impugnação ao edital, afim de que seja retirado, esse item, como sendo
de parcela significativa técnico operacional”.
Nesse diapasão, para fins de verificação da qualificação técnica,
a Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de atestados de
desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica. Visando
preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será
válida

relativamente

às parcelas

de

maior

relevância

e

valor

significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. I, § 1º da Lei nº
8.666/93.
Cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a
parcela de maior relevância técnica e valor significativo, pois é com base
nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade técnica.
A formação desses conceitos deve ser feita em vista da
determinação constitucional constante do inc. XXI do art. 37 da Constituição
da República, segundo a qual a Administração somente poderá exigir das
licitantes a comprovação de aspectos técnicos e econômicos indispensáveis
ao cumprimento das obrigações inerentes ao futuro contrato.
Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de
maior relevância técnica” o conjunto de características e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais
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elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto
licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é
de suma importância para o resultado almejado pela contratação.
De sorte que o item ora objeto de impugnação por parte da
empresa recorrente merece destaque, uma vez que se torna item de maior
relevância para aquele mercado, já que o projeto básico não conseguiu
adaptar uma rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais,
sendo imprescindível a construção de uma estação elevatória nos moldes do
edital.
Nessa toada, caracteriza restrição à competitividade da licitação
a exigência, como critério de habilitação, de atestado de qualificação técnica
comprovando experiência em tipologia específica de serviço, salvo se
imprescindível à certeza da boa execução do objeto e desde que
devidamente fundamentada no processo licitatório, o que é o caso
em apreço, já que a celeuma gira em torno de um item cuja execução se
torna altamente relevante pelos fatos supramencionados, tratando-se de
questão social, pois versa sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais às dependências do referido mercado.
É importante frisar também que a alegação de especificidade
de serviço de engenharia mecânica neste item citado pelo recorrente não
cabe prosperar, uma vez que dentro do objeto são abrangidos outros
serviços, como por exemplo serviços de climatização, não restringindo,
dessa forma, a ampla concorrência.
A exigência editalícia de qualificação técnica específica ao
objeto, desde que tecnicamente justificada, é admitida como medida
acautelatória

adotada

pela

administração,

pois

visa

assegurar

o

cumprimento da obrigação assumida, não constituindo, por si só, restrição
indevida. O balizamento constitucional é claro no sentido de que as
exigências de comprovação de qualificação técnica e econômica
devem ater-se às garantias mínimas de condições para o bom e fiel
cumprimento do contrato e o atendimento pleno da finalidade pública
perquirida.
Tais garantias, ressalte-se, tem seus contornos precisamente
definidos em função das características do objeto licitado, conforme seu
projeto básico. É a partir destas características que a Administração
contratante pode definir quais as exigências mais adequadas para habilitar
os licitantes, sob o prisma da qualificação técnica.
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O

caso

em

apreço

não

transpõe

os

limites

impostos

pelo princípio da isonomia no qual deve se pautar a condução de
todo o procedimento licitatório, pois é clarividente que o item atacado
se torna relevante para que os interesses da Administração Pública possam
ser observados, pois se trata de questão social. A discussão desses pontos
tem por principal fundamento a necessidade de observar o caráter
competitivo dos certames públicos de forma a se garantir a seleção da
melhor proposta para a Administração.
Em suma, restarão caracterizados como sendo parcelas de
maior

relevância

os

serviços

identificados

como

sendo

de

maior

complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em risco
mais elevado para a Administração.
Diante o exposto, o item “Instalação de plataforma elevatória e
montagem” é relevante em vista ao valor total do objeto por representar R$
312.012,48 e, por estar contido entre os itens de maior relevância da curva
ABC de Serviços do Mercado do São Francisco, encontrando-se na parcela A
da referida curva, parcela esta que corresponde a 70% do valor total do
orçamento.
Além disso, o referido serviço é caracterizado como relevante
em vista da complexidade de sua instalação.
Dessa maneira, rechaçadas as argumentações da recorrente
entende-se que foram atendidos todos os princípios balizadores dos
procedimentos licitatórios quando da confecção do edital estando, assim, em
plena conformidade com a legislação pertinente. Assentando-se que o edital
preservou os princípios de isonomia e da igualdade de condição
concorrencial, não prejudicando a competitividade ou a contratação da
proposta mais vantajosa para a administração.
V - DA DECISÃO
Ante o exposto, analisada a peça impugnatória, bem como
tomando por base os princípios da legalidade, da ampla concorrência, da
vinculação ao Instrumento Convocatório, da segurança jurídica, do
julgamento objetivo e da razoabilidade, julgo IMPROCEDENTE os pedidos
formulados pela Recorrente G4 Engenharia LTDA, mantendo as cláusulas
editalícias intactas.
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Por todas as razões supradelineadas, decido por conhecer da impugnação para
INDEFERI-LA, mantendo o Edital em todos os seus termos.
São Luis (MA), 16 de maio de 2019.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Membro Relator
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