
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 17 de novembro de 2020.

À DIRED,

Solicitando manifestação acerca da impugnação ingressada tempes vamente pela
empresa J.C ENGENHARIA ( 50961390), que trata de exigências técnicas dispostas no Edital da
Concorrência 02/2020.

Destacamos a necessidade de URGÊNCIA na resposta, face a necessidade de
cumprimento aos prazos estabelecidos na Lei 8.666/93.

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 17/11/2020, às 13:06, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50961703 código CRC= 7E3AA1A2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Diretoria de Engenharia

Despacho - SEE/SIAE/DIRED Brasília-DF, 18 de novembro de 2020.

À Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional,

 

Trata-se de manifestação acerca da solicitação de Impugnação interposta pela
empresa J. C. Peres Engenharia Ltda. rela vos a dois requisitos constantes da qualificação técnico-
operacional exigida no Edital de Licitação nº 02/2020 – SEDF, cujo objeto é a obra de reforma do
Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF.

Preliminarmente, informamos que o item 5.6 do Edital em comento refere-se à
qualificação técnica operacional da licitante, cujo obje vo é analisar a sua capacidade técnica,
aumentando, nesse sen do, as possibilidades de que a mesma consiga executar o objeto contratado
de forma eficiente, sem causar prejuízos à Administração.

Sobre a matéria, cabe trazer a baila os ensinamentos de Marçal Justen Filho, in
Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, p. 421:

A qualificação técnica operacional consiste em qualidade per nente às
empresas que par cipam da licitação. Envolve a comprovação de que a
empresa, como unidade jurídica e econômica, par cipara anteriormente de
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada
pela Administração Pública.

...omissis...

Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito referente à
empresa que pretende executar a obra ou serviço licitados.

No mesmo sen do, o Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nº 285/2000-
TCU-Plenário, preceitua:

5. A verificação da qualificação técnica, conforme consta do art. 30 da Lei
nº 8.666/93, bem como da econômica, tem por obje vo assegurar que o
licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a
Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal,
não podendo a sua comprovação ser feita mediante a formulação de
exigências desarrazoadas, que comprometam a observância do princípio
constitucional da isonomia.

6. Com efeito, na linha defendida pela Decisão nº 767 - TCU - Plenário, há
que ser entendido que o inciso I I do art. 30 da Lei nº 8666/93 pode ser
dividido em duas partes. Uma rela va ao licitante e outra ao pessoal
técnico que integra o seu corpo de empregados. A primeira, que cuida da
comprovação de ap dão do interessado para o desempenho de a vidade
per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação refere-se, pois, no presente caso, à pessoa jurídica. A outra,
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos, dirige-se especificamente aos seus
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profissionais.

Assim, no caso da presente licitação, levando-se em consideração a Decisão nº
3545/2016-TCDF, foram exigidos que a Licitante apresentasse cer dões e atestados que comprovasse
a execução, a qualquer tempo, de determinados serviços compa veis com o objeto deste certame.
Para tanto, com base na curva ABC da obra (ferramenta usada para demonstrar a hierarquia dos
serviços, destacando-se os serviços de maior peso em relação ao custo total da construção),
iden ficamos os serviços de maior relevância técnica e valor significa vo, com o fito de avaliar a
capacidade técnico-operacional das licitantes.

Por outro lado, a Impugnante argumenta que:

“(...) há 02 requisitos de habilitação em tal certame que frustram o caráter
compe vo do certame e, por tal razão, devem ser modificados, ensejando
um maior número de interessados e, por consequência, maior economia ao
erário.

Os itens citados estão no item 5.6.3.1 e são: (i) CONCRETO estrutural em
central FCK 30 Mpa ou superior; (ii) COBERTURA METÁLICA com telhas
metálicas termo acústica”

Em face de tais alegações e com base nos disposi vos citados anteriormente, do ponto
de vista estritamente técnico, entendemos que os serviços ora ques onados devem permanecer como
requisitos para comprovação da qualificação técnica das licitantes.  

Por oportuno, cumpre registrar que os autos em apreço já foram objeto de análise do
Consultivo e de Tribunais de Contas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGCONS/PGD.

Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ra fica os serviços exigidos
na Qualificação Técnica do Edital em apreço (Id. 49898107), encaminhamos os autos para que esta
SIAE, enquanto instância superior, tome conhecimento dos fatos narrados e remeta o processo aos
setores competentes, com as anotações que julgar pertinentes.

 

Atenciosamente,

 

Suelen V. M. das Chagas Rodrigues

Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

 

 

Leonardo Chaves F. Balduino

Diretor de Engenharia 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO - Matr.
02178257, Diretor(a) de Engenharia, em 18/11/2020, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS
RODRIGUES - Matr. 02202689, Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, em
18/11/2020, às 17:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51070678 código CRC= CCE3DAA2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Despacho - SEE/SIAE Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

À Subsecretaria de Administração Geral, com vistas à DILIC,

 

Trata-se da  Concorrência 02/2020-SEDF, que tem por objeto a contratação da obra
de Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50m²,
localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF.

Encaminhamos os autos, após manifestação da Diretoria de Engenharia, Id. 51070678,
acerca da  Impugnação interposta pela empresa J. C. Peres Engenharia Ltda. rela va a dois
requisitos constantes da qualificação técnico-operacional exigida no Edital de Licitação em questão.

 

NIVALDO VIEIRA FELIX

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Assessor Especial

 

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO VIEIRA FELIX - Matr. 00463493, Assessor(a)
Especial, em 19/11/2020, às 17:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51142494 código CRC= B3A32F10.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bi ttar I I I  - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.750-543 - DF

39011846
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 23 de novembro de 2020.

À SUAG,

 

Trata-se do pedido de impugnação interposto tempes vamente pela empresa JC PERES
ENGENHARIA LTDA EPP (48468261) acerca dos requisitos técnicos constante no Edital da
Concorrência 02-2020, que trata da Contratação da obra de Reforma do Centro de Ensino Médio 10
de Ceilândia, com área construída de 3.872,50 m², localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX –
DFs. objeto do processo n º 00080-00185689/2019-63.

Em síntese a recorrente a lega que os requisitos de habilitação constantes  nos itens
5.6.3.1 que trata de itens referente a qualificação técnica, ferem o caráter compe vo do certame,
sendo imperioso sua alteração.

Considerando que o item editalício atacado na peça impugnatória da empresa JC PERES,
é estritamente de cunho técnico, tendo sido o mesmo elaborado pelo setor de Engenharia desta SEDF,
a Comissão submeteu os autos para manifestação da douta especializada,  que em resposta
apresentou as seguintes justificativas no despacho SEI nº 51070678:

"À Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional,

Trata-se de manifestação acerca da solicitação de Impugnação interposta
pela empresa J. C. Peres Engenharia Ltda. rela vos a dois
requisitos constantes da qualificação técnico-operacional exigida no Edital
de Licitação nº 02/2020 – SEDF, cujo objeto é a obra de reforma do Centro
de Ensino Médio 10 de Ceilândia, localizado na QNP 30 – AE 01,
Ceilândia/RA IX – DF.

Preliminarmente, informamos que o item 5.6 do Edital em comento
refere-se à qualificação técnica operacional da licitante, cujo obje vo é
analisar a sua capacidade técnica, aumentando, nesse sen do, as
possibilidades de que a mesma consiga executar o objeto contratado de
forma eficiente, sem causar prejuízos à Administração.

Sobre a matéria, cabe trazer a baila os ensinamentos de Marçal Justen
Filho, in Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administra vos, 13ª
edição, p. 421:

A qualificação técnica operacional consiste em qualidade per nente às
empresas que par cipam da licitação. Envolve a comprovação de que a
empresa, como unidade jurídica e econômica, par cipara anteriormente de
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada
pela Administração Pública.

...omissis...

Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito referente à
empresa que pretende executar a obra ou serviço licitados.

No mesmo sen do, o Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nº
285/2000-TCU-Plenário, preceitua:

5. A verificação da qualificação técnica, conforme consta do art. 30 da Lei
nº 8.666/93, bem como da econômica, tem por obje vo assegurar que o
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licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a
Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal,
não podendo a sua comprovação ser feita mediante a formulação de
exigências desarrazoadas, que comprometam a observância do princípio
constitucional da isonomia.

6. Com efeito, na linha defendida pela Decisão nº 767 - TCU - Plenário, há
que ser entendido que o inciso I I do art. 30 da Lei nº 8666/93 pode ser
dividido em duas partes. Uma rela va ao licitante e outra ao pessoal
técnico que integra o seu corpo de empregados. A primeira, que cuida da
comprovação de ap dão do interessado para o desempenho de a vidade
per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação refere-se, pois, no presente caso, à pessoa jurídica. A outra,
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos, dirige-se especificamente aos seus
profissionais.

Assim, no caso da presente licitação, levando-se em consideração a
Decisão nº 3545/2016-TCDF, foram exigidos que a Licitante apresentasse
cer dões e atestados que comprovasse a execução, a qualquer tempo, de
determinados serviços compa veis com o objeto deste certame. Para
tanto, com base na curva ABC da obra (ferramenta usada para demonstrar
a hierarquia dos serviços, destacando-se os serviços de maior peso em
relação ao custo total da construção), iden ficamos os serviços de maior
relevância técnica e valor significa vo, com o fito de avaliar a capacidade
técnico-operacional das licitantes.

Por outro lado, a Impugnante argumenta que:

“(...) há 02 requisitos de habilitação em tal certame que frustram o caráter
compe vo do certame e, por tal razão, devem ser modificados, ensejando
um maior número de interessados e, por consequência, maior economia ao
erário.

Os itens citados estão no item 5.6.3.1 e são: (i) CONCRETO estrutural em
central FCK 30 Mpa ou superior; (ii) COBERTURA METÁLICA com telhas
metálicas termo acústica”

Em face de tais alegações e com base nos disposi vos citados
anteriormente, do ponto de vista estritamente técnico, entendemos que
os serviços ora ques onados devem permanecer como requisitos para
comprovação da qualificação técnica das licitantes.  

Por oportuno, cumpre registrar que os autos em apreço já foram objeto de
análise do Consul vo e de Tribunais de Contas da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal – PGCONS/PGD.

Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ra fica os
serviços exigidos na Qualificação Técnica do Edital em apreço (Id.
49898107), encaminhamos os autos para que esta SIAE, enquanto instância
superior, tome conhecimento dos fatos narrados e remeta o processo aos
setores competentes, com as anotações que julgar pertinentes."

 

Levando- se em consideração que a impugnação trata exclusivamente de item de cunho
técnico, elaborado pelo setor de Engenharia da Casa, que em sua resposta, entende que o edital não
deve ser reformando, tendo em vista que as exigências encontram-se dentro da razoabilidade, 
conforme despacho transcrito acima,  não há outra alterna va a ser adotada por esta Comissão a não
ser a de acatar o posicionamento técnico.
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Desta forma, opinamos pelo INDEFERIMENTO da impugnação do edital na forma
sugerida pela empresa JC PERES ENGENHARIA LTDA, e em atendimento ao art. 109 da lei 8.666/93,
atentado ainda para a necessidade de URGÊNCIA na resposta tendo em vista que o procedimento tem
a data de 03-12-2020 para proceder a abertura dos envelopes de proposta, submetemos os autos para
manifestação da autoridade superior.

 

Em 23/11/2020.

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

Comissão Permanente de Licitação

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 23/11/2020, às 07:48, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51231221 código CRC= F8FF718D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Administração Geral

Despacho - SEE/SUAG Brasília-DF, 23 de novembro de 2020.

Referência: Processo nº 00080-00185689/2019-63

Interessado: J.C PERES ENGENHARIA LTDA

Assunto: Pedido de Impugnação  - Edital de Concorrência nº 002/2020

 

 

À Diretoria de Licitações - DILIC, com vistas a Comissão Permanente de Licitação -
CPL,

 

Versam os autos acerca do Edital de Concorrência n° 02/2020, cujo objeto é a realização
de Obra de Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50m²,
localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF; Constando: instalação de portas de acesso à área
externa; construção de escada e rampa de acesso à quadra poliespor va; instalação de guarda-
corpos, corrimãos, piso an derrapante, sinalização e piso tá l; instalação de sanitários acessíveis;
elevação do piso do pá o descoberto a ser nivelado com os demais pisos externos; instalação de novo
castelo d’água a ser construído atendendo à RTI de 9.000L; reforma geral de todas as instalações:
elétrica, rede lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; reforma do estacionamento interno; reposição do
tratamento paisagís co; instalação de bicicletários; reforço estrutural da edificação; troca de telhados
e forros; instalação de novas esquadrias; reparos nos pisos e demais reves mentos; pintura geral
(48248951).

Destarte verifica-se, que a empresa J.C PERES ENGENHARIA LTDA , pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.651.769/0001-32, ingressou tempes vamente pedido de
Impugnação contra o regramento referente às exigências técnicas dispostas no Edital da Concorrência
02/2020 (DOC. SEI nº 50961390).

A Comissão Permanente de Licitação da SEDF designada pela Ordem de Serviço n°
176/2020, de 15 de julho de 2020, publicada no DODF no dia 16 de julho de 2020, baseando-se na
análise técnica da impugnação proferida pela Diretoria de Engenharia, por  meio do Despacho -
SEE/SIAE/DIRED (51070678), opinou pelo INDEFERIMENTO da impugnação do edital na forma sugerida
pela empresa JC PERES ENGENHARIA LTDA.

 Diante ao exposto, conheço do pedido de impugnação ingressado pela empresa J.C
PERES ENGENHARIA LTDA, e quanto ao mérito das questões suscitadas, DECIDO pelo indeferimento,
pelas razões de fato e de direito esboçadas pelas áreas técnicas (DOC. SEI nº 51070678), que adoto
como fundamento para manter incólume as exigências técnicas dispostas no Edital da Concorrência
02/2020.

Em ato con nuo, encaminho os autos para a DILIC/SUAG com vistas a Comissão
Permanente de Licitação para providências no âmbito de suas competências.
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Atenciosamente,

 

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA

Subsecretário de Administração Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA - Matr.
00302163, Ordenador(a) de Despesas, em 23/11/2020, às 17:36, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51279739 código CRC= 2070C40C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  02 Bloco C - Edi fício Phenícia  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70.040-020 - DF

3901-2302

00080-00185689/2019-63 Doc. SEI/GDF 51279739

Despacho SEE/SUAG 51279739         SEI 00080-00185689/2019-63 / pg. 10


	Despacho SEE/SUAG/DILIC 50961703
	Despacho SEE/SIAE/DIRED 51070678
	Despacho SEE/SIAE 51142494
	Despacho SEE/SUAG/DILIC 51231221
	Despacho SEE/SUAG 51279739

