GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021.

Decisão n.º - Recurso Administrativo/2021 - SEE/SUAG

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Referência: Processo nº 0080-009791/2017
Interessado(a): Empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Assunto: Licitação. Tomada de Preços n.º 01/2020-SE. Recurso Administrativo.

Trata-se de Recurso Administra vo (54700265) interposto pela empresa SANTOS
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.064.583/0001-30 (54700265), contra o ato da
Comissão Permanente de Licitação que culminou na sua inabilitação no procedimento licitatório
referente a Tomada de Preços n.º 01/2020-SE, cujo objeto trata de obras de reconstrução de 02
(dois) muros, localizados nos seguintes endereços: Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II,
situado na AR 13, Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF; Lote 02 - Centro
Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V – Sobradinho/DF.
A Recorrente pleiteia o conhecimento e deferimento do presente recurso administra vo,
almejando à reforma da decisão inaugural prolatada pela Comissão Permanente de Licitação SUAG/CPL, na ﬁnalidade que seja declarada sua habilitação na Tomada de Preço nº 01/2020-SEEDF e,
consequentemente, possibilitar sua participação nas próximas fases do certame.
Portanto, preliminarmente, conheço do presente recurso, porquanto protocolado
tempestivamente, nos termos do despacho da Diretoria de Licitações - SUAG/DILIC (54700766).
Em sede de recurso, preliminarmente, a Recorrente se dedica a demonstrar que cumpriu
todas as exigências técnicas solicitadas no edital, apontando para um possível equívoco na análise
técnica que ensejou em sua inabilitação.
De acordo com o despacho da Comissão Permanente de Licitação - SUAG/CPL
(55020237), considerando que a análise da documentação técnica foi realizada pela Diretoria de
Engenharia - SEE/SIAE/DIRED desta Pasta, conforme pode ser veriﬁcado no Despacho SEE/SIAE/DIRED (53917688), tornou-se necessário remessa dos autos novamente àquela
Diretoria, objetivando a manifestação quanto às alegações apresentadas pela empresa Recorrente.
Por conseguinte, instada a se manifestar nos autos, a Diretoria de Engenharia SIAE/DIRED (54768056), explanou o que segue:
"Preliminarmente, informamos que o item 5.6 do Edital em comento referese 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.
(...)
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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 compatíveis com o objeto deste certame.
(...)
Em face de tais alegações e com base nos disposi vos citados
anteriormente, sobretudo o item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de
Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, do ponto de vista estritamente
técnico, entendemos que a Recorrente não conseguiu comprovar os
requisitos exigidos no Instrumento Convocatório, tendo em vista que,
compulsando a documentação apresentada, não foi possível iden ﬁcar o
quan ta vo mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de estruturas em
estaca moldada “in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a análise
da Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688), 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". (grifou-se)

Não obstante, a Diretoria de Licitações - SUAG/DILIC (54818038) solicitou novamente
manifestação da DIRED, especialmente para veriﬁcar a possibilidade de complementação ao
Despacho - SEE/SIAE/DIRED (54768056), de forma a detalhar tecnicamente o apontado pela empresa
Recorrente, inclusive detalhando, em quadro compara vo, a diferença ou ausência do item que levou
a inabilitação da empresa.
Consequentemente, a Diretoria de Engenharia - SIAE/DIRED renovou
sua manifestação no Despacho - SEE/SIAE/DIRED (54923613), se pronunciando da seguinte maneira:
"Considerando que, embora no ATESTADO 1353489/2019 ECX (Id. 53612483,
ﬂ. 223) conste o serviço 1.4 – Perfuração de estaca profunda em hélice
con nua Ø40 Ø30 Ø20 no quan ta vo de 1.865 metros, não é possível
veriﬁcar o quan ta vo do serviço referente apenas ao Ø30 ou superior
conforme exigido no item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de
Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE;
Considerando que o serviço indicado pela Recorrente no ATESTADO
720200001099 FNDE (Id. 53612483, ﬂ. 235) refere-se ao “Furo em concreto
para diâmetros menores ou iguais a 40mm, AF 05/2015”, o qual não se
trata de serviço de FUNDAÇÕES de estruturas em estaca moldada “in loco”;
Do ponto de vista estritamente técnico, entendemos que a Recorrente não
conseguiu comprovar os requisitos constantes no Instrumento
Convocatório, tendo em vista que não foi possível iden ﬁcar o quan ta vo
mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a análise
da Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688), 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". (grifou-se)

Deste modo, após os devidos pronunciamentos da Setor Técnico, no entendimento da
Comissão Permanente de Licitação - SUAG/CPL (55020237):
"Sabendo-se que o recurso administra vo paira exclusivamente sobre
questões técnicas e que o parecer técnico veicula opinião fundamentada
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sobre determinado assunto e deve ser emi do por especialista e no caso
em questão a manifestação foi proferida por proﬁssional com qualiﬁcação
per nente ao ramo de engenharia, não há outra alterna va a ser adotada
por esta Comissão a não ser a de acatar o posicionamento técnico.
Sendo, assim não há como acatar as ponderações elencadas no recurso
administra vo ingressado pela empresa da SANTOS ENGENHARIA E
SERV IÇOS EIRELI, e nesse sen do opinamos pelo
INDEFERIMENTO do
recurso apresentado pela mencionada empresa e na mesma
esteira submetemos para deliberação superior na forma do art. 109 da lei
8.666/93, atentado ainda para a necessidade de URGÊNCIA na resposta
tendo em vista o cumprimento dos prazos estabelecidos na lei." (grifou-se)

É o relatório

Diante do exposto, no uso das competências previstas no ar go 128 do Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto
nº 38.631/2017, com fulcro no ar go 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, e, ainda, acolhendo as
manifestações e sugestões técnicas da Diretoria de Engenharia - SIAE/DIRED (54768056; 54923613),
bem como da Comissão Permanente de Licitação - SUAG/CPL (55020237), INDEFIRO o recurso
administra vo interposto pela Empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
, CNPJ
nº 11.064.583/0001-30, mantendo-se, assim, a decisão inicialmente imposta pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, no âmbito dos procedimentos licitatórios da Tomada de Preços nº
01/2020-SEEDF.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.

À Diretoria de Licitações - SEE/SUAG/DILIC
, para conhecimento e providências
pertinentes
Atenciosamente,

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA
Subsecretário de Administração Geral
DODF Nº 155, 17 de agosto de 2020, pág. 42

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA - Matr.
00302163, Ordenador(a) de Despesas, em 29/01/2021, às 12:28, 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= 55093612 código CRC= BD58F39E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Licitações
Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021.

Despacho - SEE/SUAG/DILIC

À DIRED,

Assunto: Recurso Administrativo Tomada de Preços nº 01/2020
Trata-se da Tomada de Preços nº 01/2020, cujo objeto trada de obras de reconstrução
de 02 (dois) muros, localizados nos seguintes endereços: Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de
Sobradinho II, situado na AR 13, Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF; Lote 02 Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V – Sobradinho/DF.
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2021 a empresa SANTOS ENGENHARIA E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.064.583/0001-30, protocolou tempes vamente recurso
Administrativo contra a decisão que a inabilitou no procedimento epigrafado.
Tendo em vista tratar-se de análise meramente técnica encaminhamos o recurso
apresentado pela supracitada empresa (DOC SEI nº 54700265), para apreciação e emissão de parecer
que deverá ocorrer até o dia 27/01/2021, às 10 horas, visando subsidiar resposta a ser elaborada
pela Comissão Permanente de Licitação.

Atenciosamente,
DIEGO FERNANDEZ GOMES
Diretoria de Licitações
Diretor
Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 22/01/2021, às 16:58, 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= 54700766 código CRC= 9B0DE7CC.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Engenharia
Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021.

Despacho - SEE/SIAE/DIRED

À Subsecretaria de Infraestrutura Escolar,
Trata-se de manifestação acerca do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela
empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI a nente ao resultado ﬁnal da qualiﬁcação técnica
exigida no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, cujo objeto é a obra de
RECONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MUROS, LOCALIZADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:
Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13, Conjunto 03, Área Especial
01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF
Lote 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V –
Sobradinho/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 285/2000TCU-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 II 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
Despacho SEE/SIAE/DIRED 54768056
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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. No
caso especíﬁco do serviço de FUNDAÇÕES ora em discussão, no EDITAL supracitado constam as
seguintes exigências:
LOTE 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II/DF:

CARACTERÍSTICA DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a ser
exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou
superior

m

489,00

244,50

50%

LOTE 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho/DF:

CARACTERÍSTICA DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a ser
exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou
superior

m

144,00

72,00

50%

Por outro lado, a Recorrente argumenta que:
“Conforme destaco acima e comprovado pelos documentos apresentados
no certame a Recorrente, com absoluto respeito à decisão proferida por
esta r. Comissão, ousa discordar do resultado pois se encontra em
condições aptas a avançar no certame e, assim, par cipar da fase de
abertura das propostas.
Quando o Edital se refere a um “diâmetro” de estaca está indicando um
processo execu vo mais arcaico em termos técnicos. Hoje, a fundação em
estaca hélice possui um grau de aceitabilidade muito maior pelos
engenheiros sobretudo por tornar o processo constru vo mais rápido e
adequado à finalidade.
A questão do “diâmetro” de 30 cm ou mais da estaca u lizada é superado
quando se fala em “estaca profunda em hélice con nua”. Conforme
explicado alhures a estaca hélice con nua monitorada se refere a uma
fundação do po profunda, de concreto moldado in loco, realizada
mediante a introdução de um trado helicoidal em rotação no terreno para
Despacho SEE/SIAE/DIRED 54768056
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posterior injeção de concreto pela haste central do trado simultanemante
à sua retirada.
Acredita-se que a decisão se deu pelo fato de o atestado não constar o
“diâmetro” da estaca. Porém, nesse método de fundação o procedimento
realizado é diverso, com um grau de complexidade e performance mais
adequado. (grifo nosso)
Ao comprovar um serviço similar ao exigido e superior em técnica e
qualidade a Recorrente atende ﬁelmente ao que está determiando no
edital, na forma no art. 30, §3º, da Lei 8.666/93.”

Em face de tais alegações e com base nos disposi vos citados anteriormente,
sobretudo o item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 –
SE, do ponto de vista estritamente técnico, entendemos que a Recorrente não conseguiu comprovar os
requisitos exigidos no Instrumento Convocatório, tendo em vista que, compulsando a documentação
apresentada, não foi possível iden ﬁcar o quan ta vo mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de
estruturas em estaca moldada “in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a análise da
Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688), 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

Frederico Rocha Salge
Diretor de Engenharia
Substituto
Documento assinado eletronicamente por FREDERICO ROCHA SALGE - Matr. 02197928,
Diretor(a) de Engenharia-Substituto(a), em 25/01/2021, às 15:56, 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.

Documento assinado eletronicamente por SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS
RODRIGUES - Matr. 02202689, Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, em
25/01/2021, às 17:46, 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= 54768056 código CRC= 8DB74561.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar
Diretoria de Engenharia
Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021.

Despacho - SEE/SIAE/DIRED

À Subsecretaria de Infraestrutura Escolar,

Trata-se de manifestação complementar acerca do RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI a nente ao resultado ﬁnal da
qualiﬁcação técnica exigida no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, cujo objeto é a
obra de RECONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MUROS, LOCALIZADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:
Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13, Conjunto 03, Área Especial
01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF
Lote 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V –
Sobradinho/DF
Assim, no caso especíﬁco do serviço de FUNDAÇÕES ora em discussão, no EDITAL
supracitado constam as seguintes exigências:

LOTE 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II/DF

CARACTERÍSTICA DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou
superior

m

489,00

Quantidade
mínima a ser
exigida

Percentual

244,50

50%

LOTE 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho/DF

CARACTERÍSTICA DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou
superior

m

144,00

Quantidade
mínima a ser
exigida

Percentual

72,00

50%

Nessa esteira, no resumo dos atestados/CAT´s apresentado pela licitante (Id.
53612483, fls. 201 e 203), a ser tomado como base para sua habilitação, consta:
Despacho SEE/SIAE/DIRED 54923613

SEI 0080-009791/2017 / pg. 11

Ocorre que, compulsando os atestados indicado no presente resumo, tem-se:
ATESTADO 1353489/2019 ECX (Id. 53612483, fl. 223)
Despacho SEE/SIAE/DIRED 54923613
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ATESTADO 720200001099 FNDE (Id. 53612483, fl. 235)

Considerando que, embora no ATESTADO 1353489/2019 ECX (Id. 53612483, ﬂ. 223)
conste o serviço 1.4 – Perfuração de estaca profunda em hélice con nua Ø40 Ø30 Ø20 no quan ta vo
de 1.865 metros, não é possível veriﬁcar o quan ta vo do serviço referente apenas ao Ø30 ou
superior conforme exigido no item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de Licitação Tomada de
Preços nº 01/2020 – SE;
Despacho SEE/SIAE/DIRED 54923613
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Considerando que o serviço indicado pela Recorrente no ATESTADO 720200001099
FNDE (Id. 53612483, ﬂ. 235) refere-se ao “Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a
40mm, AF 05/2015”, o qual não se trata de serviço de FUNDAÇÕES de estruturas em estaca moldada
“in loco”;
Do ponto de vista estritamente técnico, entendemos que a Recorrente não conseguiu
comprovar os requisitos constantes no Instrumento Convocatório, tendo em vista que não foi possível
iden ﬁcar o quan ta vo mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de estruturas em estaca moldada
“in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a análise da
Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688), 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

Frederico Rocha Salge
Diretor de Engenharia
Substituto
Documento assinado eletronicamente por SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS
RODRIGUES - Matr. 02202689, Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, em
27/01/2021, às 14:37, 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 FREDERICO ROCHA SALGE - Matr. 02197928,
Diretor(a) de Engenharia-Substituto(a), em 27/01/2021, às 14:52, 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?
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Licitações
Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021.

Despacho - SEE/SUAG/DILIC

À SUAG,

Trata-se de Recurso Administra vo interposto pela empresa SANTOS ENGENHARIA E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.064.583/0001-30 (54700265) contra o ato da Comissão
Permanente de Licitação que culminou na sua inabilitação no procedimento licitatório referente a
Tomada de Preços n.º 01/2020-SE, cujo objeto trata de obras de reconstrução de 02 (dois) muros,
localizados nos seguintes endereços: Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR
13, Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF; Lote 02 - Centro Educacional 03 de
Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V – Sobradinho/DF, processo nº. 0080009791/2017.
Em síntese a recorrente alega que cumpriu todas as exigências técnicas solicitadas no
edital, apontando para equívoco na análise técnica que ensejou em sua inabilitação.
Considerando que a análise da documentação técnica foi realizada pela Diretoria de
Engenharia desta SEDF conforme SEI nº (53917688) tornou-se necessário submeter os autos àquela
Diretoria para manifestação quanto as alegações apresentadas pela empresa recorrente.
Em retorno dos autos a essa Comissão a DIRED pronunciou-se da seguinte forma,
conforme despacho SEI nº 48525342:
"Trata-se de manifestação acerca do RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI atinente
ao resultado ﬁnal da qualiﬁcação técnica exigida no Edital de Licitação
Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, cujo objeto é a obra de
RECONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MUROS, LOCALIZADOS NOS SEGUINTES
ENDEREÇOS:
Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13,
Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF
Lote 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra
05, Área Especial – RA V – Sobradinho/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
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 II 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. No caso
especíﬁco do serviço de FUNDAÇÕES ora em discussão, no EDITAL
supracitado constam as seguintes exigências:
LOTE 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II/DF:
CARACTERÍSTICA
DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a
ser exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de
estruturas em
estaca moldada
“in-loco”
diâmetro 30 cm
ou superior

m

489,00

244,50

50%

LOTE 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho/DF:
CARACTERÍSTICA
DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a
ser exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de
estruturas em
estaca moldada
“in-loco”
diâmetro 30 cm
ou superior

m

144,00

72,00

50%

Por outro lado, a Recorrente argumenta que:
“Conforme destaco acima e comprovado pelos documentos apresentados
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no certame a Recorrente, com absoluto respeito à decisão proferida por
esta r. Comissão, ousa discordar do resultado pois se encontra em
condições aptas a avançar no certame e, assim, par cipar da fase de
abertura das propostas.
Quando o Edital se refere a um “diâmetro” de estaca está indicando um
processo execu vo mais arcaico em termos técnicos. Hoje, a fundação em
estaca hélice possui um grau de aceitabilidade muito maior pelos
engenheiros sobretudo por tornar o processo constru vo mais rápido e
adequado à finalidade.
A questão do “diâmetro” de 30 cm ou mais da estaca u lizada é superado
quando se fala em “estaca profunda em hélice con nua”. Conforme
explicado alhures a estaca hélice con nua monitorada se refere a
uma fundação do po profunda, de concreto moldado in loco, realizada
mediante a introdução de um trado helicoidal em rotação no terreno para
posterior injeção de concreto pela haste central do trado simultanemante
à sua retirada.
Acredita-se que a decisão se deu pelo fato de o atestado não constar o
“diâmetro” da estaca. Porém, nesse método de fundação o procedimento
realizado é diverso, com um grau de complexidade e performance mais
adequado. (grifo nosso)
Ao comprovar um serviço similar ao exigido e superior em técnica e
qualidade a Recorrente atende ﬁelmente ao que está determiando no
edital, na forma no art. 30, §3º, da Lei 8.666/93.”
Em face de tais alegações e com base nos disposi vos citados
anteriormente, sobretudo o item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital
de Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, do ponto de vista
estritamente técnico, entendemos que a Recorrente não conseguiu
comprovar os requisitos exigidos no Instrumento Convocatório, tendo em
vista que, compulsando a documentação apresentada, não foi possível
iden ﬁcar o quan ta vo mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de
estruturas em estaca moldada “in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a
análise da Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688),
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."

Complementando a resposta em atendimento ao despacho exarado pela CPL
(54818038) conforme citação abaixo:
"Trata-se de manifestação complementar acerca do RECURSO
ADMINISTRATIVO interposto pela empresa SANTOS ENGENHARIA E
SERVIÇOS EIRELI a nente ao resultado ﬁnal da qualiﬁcação técnica exigida
no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE, cujo objeto é a
obra de RECONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MUROS, LOCALIZADOS NOS
SEGUINTES ENDEREÇOS:
Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13,
Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF
Lote 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra
05, Área Especial – RA V – Sobradinho/DF
Assim, no caso especíﬁco do serviço de FUNDAÇÕES ora em discussão, no
EDITAL supracitado constam as seguintes exigências:
LOTE 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II/DF
CARACTERÍSTICA
DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a
ser exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de
estruturas em
estaca moldada
“in-loco”
diâmetro 30 cm
ou superior

m

489,00

244,50

50%

CARACTERÍSTICA
DA OBRA

Un

Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a
ser exigida

Percentual

FUNDAÇÕES de
estruturas em
estaca moldada
“in-loco”
diâmetro 30 cm
ou superior

m

144,00

72,00

50%

LOTE 02 - Centro Educacional 03 de Sobradinho/DF

Nessa esteira, no resumo dos atestados/CAT´s apresentado pela licitante
(Id. 53612483, ﬂs. 201 e 203), a ser tomado como base para sua habilitação,
consta:
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Ocorre que, compulsando os atestados indicado no presente resumo,
tem-se:
ATESTADO 1353489/2019 ECX (Id. 53612483, fl. 223)

ATESTADO 720200001099 FNDE (Id. 53612483, fl. 235)

Considerando que, embora no ATESTADO 1353489/2019 ECX (Id. 53612483,
ﬂ. 223) conste o serviço 1.4 – Perfuração de estaca profunda em hélice
con nua Ø40 Ø30 Ø20 no quan ta vo de 1.865 metros, não é possível
veriﬁcar o quan ta vo do serviço referente apenas ao Ø30 ou superior
conforme exigido no item 3.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital de
Licitação Tomada de Preços nº 01/2020 – SE;
Considerando que o serviço indicado pela Recorrente no ATESTADO
720200001099 FNDE (Id. 53612483, ﬂ. 235) refere-se ao “Furo em concreto
para diâmetros menores ou iguais a 40mm, AF 05/2015”, o qual não se
trata de serviço de FUNDAÇÕES de estruturas em estaca moldada “in
loco”;
Do ponto de vista estritamente técnico, entendemos que a Recorrente
não conseguiu comprovar os requisitos constantes no Instrumento
Convocatório, tendo em vista que não foi possível iden ﬁcar o
quan ta vo mínimo exigido para o serviço FUNDAÇÕES de estruturas em
estaca moldada “in loco” diâmetro 30 cm ou superior.
Isto posto, considerando que esta Diretoria de Engenharia ratifica a
análise da Qualiﬁcação Técnica do Edital em apreço (Id. 53917688),
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."

Sabendo-se que o recurso administra vo paira exclusivamente sobre questões técnicas
e que o parecer técnico veicula opinião fundamentada sobre determinado assunto e deve ser emi do
por especialista e no caso em questão a manifestação foi proferida por proﬁssional com qualiﬁcação
per nente ao ramo de engenharia, não há outra alterna va a ser adotada por esta Comissão a não ser
a de acatar o posicionamento técnico.
Sendo, assim não há como acatar as ponderações elencadas no recurso administra vo
ingressado pela empresa da SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, e nesse sen do opinamos pelo
INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela mencionada empresa e na mesma esteira submetemos
para deliberação superior na forma do art. 109 da lei 8.666/93, atentado ainda para a necessidade de
URGÊNCIA na resposta tendo em vista o cumprimento dos prazos estabelecidos na lei.
Em 28/01/2021.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Comissão Permanente de Licitação
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Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 28/01/2021, às 14:32, 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.
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