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PARECER TÉCNICO 

Ref.: Pregão Presencial 003/2017 
Processo 012/2017 

Objeto: Recurso Administrativo 
Simieng Comércio e Construções Ltda - Epp 

Solicita-nos a Pregoeira Oficial da FEMA - Fundação Educacional do 
Município de Assis, análise e manifestação técnica sobre os termos do recurso 
administrativo interposto nos autos do processo em epígrafe, pela empresa Simieng 
Comércio e Construções Ltda Epp., contra a habilitação da licitante Odair Geraldo 
Negrão Epp., em razão do que nos manifestamos nos seguintes termos e condições: 

1) - DOS PRESSUPOSTOS DE RECEBIMENTO DO RECURSO 

De posse do processo licitatório em pauta, cremos que o recurso cumpre os 
pressupostos subjetivos da legitimidade e interesse recursal, bem como os 
pressupostos objetivos da existência de ato administrativo de cunho decisório, forma 
escrita, pedido de nova decisão e tempestividade. 

O pressuposto peculiar ao recurso da licitação na modalidade Pregão, qual 
seja a manifestação da intenção de recorrer, também foi atendido pela recorrente, e, 
se encontra registrado na ata respectiva, nos termos do artigo 4° inciso XVIII da Lei 
n.o 10.520/2002. 

Portanto, opinamos pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo. 

2) - DO MÉRITO 

Insurge-se a recorrente contra a habilitação da licitante no certame. Alega que 
a recorrida teria descumprido o item 6.1.4 do edital, pois não teria comprovado 
experiência técnica para execução de serviços de engenharia elétrica. 

A licitante recorrida apresentou atestados de capacidade técnica, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CREA, 
comprovando a execução anterior de obras de engenharia, que dentre os diversos 
serviços que foram objeto dos contratos, demonstram a execução de serviços de 
engenharia elétrica de complexidade equivalente e até superior aos que são objeto 
do certame licitatório em epígrafe. 
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Reitere-se que se pode afirmar com plena segurança técnica que os serviços 
de engenharia elétrica atestados pela documentação apresentada pela licitante 
recorrida possuem técnicas de execução bem como complexidade tecnológica e 
operacional equivalentes e superiores aqueles que serão executados pela licitante 
que sagrar-se vencedora do presente certame. 

Logo, é correto afirmar tecnicamente que uma empresa que demonstra 
capacidade para executar os serviços que foram atestados pela documentação 
apresentada pela empresa recorrida, possui qualificação técnica para executar os 
serviços ora licitados. 

Tendo a licitante comprovado que tanto ela quanto seu responsável técnico já 
executaram obras de características semelhantes/similares, e de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes e até mesmo superiores ao objeto da 
presente licitação, temos que sua habilitação técnica é medida que se impõe. 

Quanto a alegação da recorrente de que em dois certames licitatórios 
anteriores, a mesma licitante teria sido inabilitada, temos que considerar duas 
variantes que a recorrente parece ter ignorado. Primeira: O edital de licitação em 
pauta traz exigências diferentes dos editais anteriores. Segunda: A empresa 
recorrida apresenta na presente licitação, acervo técnico distinto do apresentado nas 
licitações anteriores, mencionadas pela recorrente. Portanto, repita-se que a 
documentação apresentada pela empresa recorrida atende plenamente ao edital. 

Por oportuno, cumpre traçar algumas considerações sobre as exigências de 
qualificação técnica. Inicialmente devemos considerar que tais exigências devem ser 
interpretadas à luz do interesse público, dos princípios que regem as licitações, e, de 
sua finalidade. 

A finalidade das exigências de qualificação técnica se resume a comprovar, 
com o mínimo de segurança possível, que o particular que se dispõe a contratar com 
a Administração, possui condições para executar o objeto licitado. 

Leciona Marçal Justen Filho: 
'~ Constituição não defere ao· administrador a faculdade de, ao 
discriminar as condições de habilitação, optar pela maior segurança 
possível. Como já se afirmou acima, a Constituição determina que o 
mínimo de segurança configura o máximo de restrição possível. 
( .. .) Logo, a Administração não poderá respaldar seus atos com a 
invocação de que a exigência amplia sua segurança. É evidente que 
o máximo de segurança corresponderia ao máximo de restrição. 
Essa não é a solução autorizada pela Constituição." 1 (grifado) 

1 Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos - 8° ed., São Paulo: Dialética, 2000. pág. 
337 e 338 
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"Há, portanto, que comprovara aptidão para o desempenho da 
atividade que seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
Esta deve guardar pertinência, ou seja, deve "concernir ao assunto", 
deve adequar-se ao objeto da licitação. Não deve, portanto, de 
rigor, ser idêntico, similar, ao objeto da licitação. Basta que 
contenha, a atividade comprovada, algumas característicgs 
análogas às do objeto licitado." (grifado) 

Este aspecto foi enfocado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (REO 
n. o 554009: 1996 UF:CE Turma 3 - Remessa ex officio, DJ de 10.10.97). 

A ementa dessa decisão assevera: 

"3 - A Lei n. o 8.666, de 1993, ao exigir capacitação técnica para a 
habilitação no certame, não requer a anterior execução de 
idêntico serviço. Restrições como a do edital impugnado 
implicariam eterna impossibilidade de participação de novas 
empresas em licitações públicas. (. . .) A tênue diferença entre o texto 
da lei e o texto constante do edital é bastante para que se altere 
todos o sentido dos dizeres, viciando de ilegalidade a disposição 
editalícia." (grifado) 

No mesmo sentido, citamos parecer da renomada Consultoria NDf: 

"O objeto deve ser semelhante. compatível. e não idêntico ou 
superior ao licitado, vez que a finalidade da lei ao possibilitar tal 
exigência é a de averiguar se os licitantes possuem condições de 
atender ao objeto licitado, demonstrando que já prestaram serviços 
similares junto a outras pessoas jurídicas. " (grifado) 

o princípio veiculado, norteador de todas as tomadas de decisão por parte dos 
servidores da Administração Pública atual, da "pas de nullité sans grief", traduz-se 
simplesmente na máxima de que não se declara nulidade sem prejuízo efetivo, ou 
seja, não há que se inabilitar uma licitante, se a falha apontada não trouxe prejuízos 
para a Administração, e, lembre-se nesse caso, o ato de desclassificação, se 
mantido, é que trará prejuízo de grande monta ao erário público. 

No combate ao formalismo e rigorismo exagerado citamos o Ministro Relator do 
Tribunal de Contas da União, Dr. Marcos Vinicius Vilaça: 

2 Mukai, Toshio. Exigências Técnicas nas Licitações: Erros e Acertos dos Editais - Doutrina e Jurisprudência - BlC: Boletim de 
Licitações e Contratos, Editora NDJ, Junho, 2001, pág. 341/342. 
3 BlC - Boletim de Licitações e Contratos. Abril/2005, pág 314 
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"O formalismo exagerado da comissão de licitação configura 
uma violação a princípio básico das licitações, que se destinam 
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 
Atos dessa natureza ensejam, inclusive, a aplicação de multa 
aos responsáveis pelo ato, conforme dispõe o art. 58, inc. 11, da 
Lei n. o 8.443/92" 

"o' apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 
manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 
resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa 
dano ao erário, sob o manto da legalidade estrita. Esquece-se 
o interesse público e passa-se a conferir os pontos e 
vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer 4 
(grifado) . 

No mesmo sentido: 

E mais adiante: 

"Essa é a orientação consagrada pelo Poder Judiciário no 
sentido de assegurar a necessidade de interpretar as 
exigências da lei e do ato convocatório como instrumentais em 
relação à satisfação do interesse público. Mesmo vícios 
formais - de existência irrefutável - podem ser superados 
quando não importarem prejuízo ao interesse público ou ao 
dos demais licitantes. ,6 (grifado) 

"Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam 
a impossibilidade de impor conseqüências de severidade 
incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, 
as exigências da lei ou do edital devem ser interpretadas como 
instrumentais. " 

"Portanto deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o 
preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja 
adotada a estrita imposta originariamente na ·Iei ou no edital. 
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o 
suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve 
conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da 
lei ou do edital condiz à invalidade. à inabilitação ou à 
desclassificação". 6 (grifado) , 

4 TCU. Decisão no" 695/99 - TCU - Plenário, TC-004.809/99-8, Relator Ministro Marcus Vinicius Vilaça, DOU de 08.11.99 
5 Justen Filho, Marçal. Ob cit.. p. 75 
6 Justen Filho, Marçal. Ob cit., p. 72/73 
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Lembre-se ainda da jurisprudência do ST J: 

'~ interpretação das regras do edital de procedimento licitatório 
não deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer 
prejuízo à Administração, é de todo conveniente que 
compareça à disputa o maior numero possível de interessados, 
para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um 
universo mais amplo. " 

"O ordenamento jurídico regulador da administração não 
prestigia decisão assumida pela comissão de licitação que 
inabilita concorrente' com base em cjrcunsfancja jmperljnenfe 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, fazendo 
exigência sem conteúdo de repercussão para a configuração 
de habilitação jurídica, da qualificação técnica, da capacidade 
econômico-financeira e da regularidade fisca",7 

Portanto, ficou amplamente demonstrada a correta interpretação das regras do 
edital correspondentes à qualificação técnica, razão pela qual a habilitação da 
licitante recorrida é medida que se impõe. 

3) - DAS CONCLUSÕES 

Diante de todo acima exposto, e de posse dos documentos que compõe o 
processo licitatório, nos manifestamos tecnicamente pelo seguinte: 

- Pela ratificação da decisão de que a documentação apresentada pela 
licitante Odair Geraldo Negrão Epp., comprova sua qualificação técnica profissional 
e operacional para executar o objeto da licitação em pauta. 

- Pelo indeferimento total do recurso interposto pela licitante Simieng 
Comércio e Construções Ltda Epp. 

- Pela manutenção da Habilitação da licitante Odair Geraldo Negrão Epp., 
em virtude do cumprimento integral das exigências de habilitação. 

É o parecer. 

Dyoo ao Pedroso da Luz 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro de Sego do Trabalho 
CREA/SP 5062231761 
Ce!.: (14) 99813-7726 (Vivo) 
E-mail: pedrosoengenharia@bol.com.br 

7 STJ, MS n.o S.779-DF, Ministro José Delgado, j. em 09.09.98. 
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