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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

PROCESSO: 201700011000264
INTERESSADO: RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL BOMBEIRO MILITAR NA CIDADE DE MORRINHOS - GO
ASSUNTO: RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

MANIFESTAÇÃO Nº 13/2017 SEI - CAL- 06502

 
Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado tempestivamente pela

empresa RIVIÈRE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.958.418/0001-
46,  quanto à decisão de inabilitação da recorrente na Concorrência nº 003/2017 - Construção de Quartel Bombeiro Militar na
cidade de Morrinhos-GO.

 
A recorrente solicita anulação da decisão de inabilitação da mesma no referido certame, atacando as exigências do

instrumento convocatório no que concerne aos serviços exigidos para a Comprovação da Qualificação Técnica do Profissional
designado pela empresa licitante como Responsável Técnico para a construção da obra.

 
O item 21.1 do Edital prevê o direito à impugnação nos termos do art. 41, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, e a empresa

recorrente não apresentou a devida impugnação dentro do prazo previsto na legislação vigente, aceitando participar da licitação,
tendo assim, aceitado de forma integral as condições previstas no instrumento convocatório, conforme item 21.15 do mesmo:

21.1. A impugnação dos termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades que
o viciarem, deverá se efetivar conforme previsto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
21.15. A participação na Licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos
e condições do ato convocatório, com seus anexos e instruções. (GRIFO NOSSO)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §
1º do art. 113.
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
 

Ainda assim, a título de informação, ressaltamos que o Edital foi analisado e teve manifestação favorável pela
Advocacia Setorial da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, por meio do Parecer nº
4/2017-ADSET/SSP (anexo), cujos itens 16, 17 e 18 refutam os argumentos apresentadas pela empresa recorrente,
sendo complementados pela Nota nº 5 em referência ao Acórdão do TCU:

 
16. Sobre as exigências de capacidade técnica (item 4.1.3 e respectivos subitens, fls.
114/115), com as ressalvas retro, entendemos que não se afiguram de qualquer modo
restritivas, permitindo ampla competitividade, observando-se, inclusive, que as parcelas de
maior relevância ficaram restritas ao percentual de 50% (cinquenta por cento), o que tem
sido reconhecido pelo C. TCU como um percentual razoável5. Em relação à exigência de
comprovação de experiência anterior, na lição de Marçal Justen Filho: “Há casos em que a
Administração chega a exigir a comprovação de experiência anterior correspondente ao
dobro do montante a ser executado no contrato. É claro e inquestionável que ter executado
anteriormente duas vezes o quantitativo correspondente ao objeto contratual não retrata a
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exigência de garantia mínima para o interesse público. Exigência dessa ordem é ilegal e
inconstitucional”. (In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 10
ed., São Paulo: Dialética, 2004).
17. A exigência de experiência anterior em Contratos similares tem permissivo
constitucional na parte final do inciso XXI do art. 37, posto que é exigência de
qualificação técnica indispensável ao cumprimento das obrigações (exigência mínima).
18. Outrossim, tem origem legal no Estatuto de Licitações e Contratos em dois
pontos: a) art. 30, inciso II, na parte em que estabelece que a qualificação técnica deve ser
aferida por comprovação de aptidão para desempenho da atividade; e, b) por
interpretação a contrario sensu do § 5º do mesmo art. 30, posto que ali se veda apenas a
limitação de tempo, época e local na comprovação da atividade aptidão. Aliás, outro não é
o entendimento do C. TCU, por intermédio de sua Súmula nº 263, que verbera: “Para a
comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos
em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. (Destacamos)
5 Acórdão n° 3.257/2013 – Plenário TCU 
Trata-se de representação contra edital de licitação com vistas à aquisição de licenças de
uso de software e respectivos serviços de instalação e treinamento. Licitante alegou, entre
outras irregularidades, a falta de identificação das parcelas de maior relevância do objeto
licitado, para fins de julgamento dos atestados de capacidade técnica. Em síntese, a
irregularidade cingia-se à ausência de justificativa técnica para a indicação de todos os
seis softwares objeto da licitação como relevantes para fins de julgamento dos atestados
de capacidade técnica. Realizadas as oitivas regimentais, lembrou a Relatora que as
exigências devem recair sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo e
“devem ser demonstrados no instrumento convocatório ou no processo administrativo da
licitação, sendo desarrazoada, como forma de comprovação da qualificação técnica dos
licitantes, a exigência em edital de percentuais mínimos superiores a 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço”. Entretanto, no caso
concreto, observou a Relatora que a licitação em foco tinha por objeto “a aquisição de
seis licenças de softwares, cada qual compondo um item específico do certame e com
previsão de aquisição de uma licença para cada um dos itens licitados”. Desse modo,
“por não se tratar de desenvolvimento de software, mas da aquisição de licenças já
prontas, não há, no caso concreto, como indicar item de maior relevância para o produto
em questão, que é uno e indivisível”. O Plenário do TCU, acatando a proposta da
Relatora, julgou improcedente a representação nesse ponto. (TCU, Acórdão nº
3.257/2013, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 05.12.2013, Informativo nº 179,
período de 02 a 06.12.2013.)

 
A Comissão Permanente de Licitações do CBM/GO juntamente com o Chefe do Departamento de Engenharia e

Construções do CBMGO - DECON, considerou que os pisos apresentados pela recorrente em seus Atestados de Capacidade
Técnica para fins de comprovação do item J. do Anexo n do ANEXO I do Edital - "PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM
CONCRETO ARMADO", não se enquadram nas exigências previstas no Edital, haja vista que as características destes não se
assemelham ao previsto no Orçamento Detalhamento e nas ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA - Anexo d do Projeto Básico
(Anexo I do Edital), estando aquém das exigências do Edital, não restando portanto, comprovada a capacidade do profissional em
executar o piso exigido para a obra:

 

COMPOSIÇÃO 21 - PISO DE ALTA RESISTENCIA FCK=30MPA (GARAGEM OPERACIONAL)
CÓDIGO
AGETOP SERVIÇO UN QUANT MAT M. OBRA UNITÁRIO TOTAL

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg   66,79 3,82 2,64 6,46 431,45
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg   854,86 3,98 1,85 5,83 4983,82

060521 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3   54,60 278,46 26,13 304,59 16630,61

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL
DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3   54,60 0,00 36,13 36,13 1972,70

220105 PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL
AST.17MM m2   273,00 16,02 13,62 29,64 8091,72

041145 AQUISIÇÃO DE TERRA  DIRETA COM FORNECEDOR -
ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES < 250M3 m3   109,20 10,83 0,00 10,83 1182,64

041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATÓRIO
(95% PN) m3   109,20 2,37 0,00 2,37 258,80

TOTAL (A): 33.551,74
ÁREA (B) (m²): 273,00

TOTAL (A/B) (R$/m²): 122,90

7. Piso
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a. Camada Impermeabilizadora: Será aplicada sob todos os pisos (área interna) em
contato com o solo uma camada de concreto, traço 1:3:6, com 5,0cm de espessura,
adicionando um aditivo impermeabilizante líquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit
da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da MBT ou
equivalente, em quantidade suficiente indicada pelo fabricante;
b. Concreto Desempenado: Os passeios de proteção especificados no projeto serão
em concreto desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados
em placas alternadas, sendo que a dilatação será em junta seca tomando-se o cuidado
de aplicar solução asfáltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas para piso
dilatados a cada 2,0m de extensão. O espelho do passeio também será em concreto
desempenado, com largura mínima de 10,0cm (usar forma de madeira), concretado
simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do terreno, para
garantir a estabilidade do passeio;
c. Concreto Armado Desempenado: A garagem operacional terá piso em concreto
armado desempenado com espessura, Fck e tela soldada rigorosamente de acordo
com o projeto do referido pavimento, fornecido pela AGETOP. Sua execução deverá
seguir os seguintes critérios:

i. O piso deverá ser executado sobre camada de cascalho, caso a
mesma esteja indicada no projeto, com compactação controlada
por ensaios feitos em laboratório idôneo. Sobre o solo deverá ser
colocada lona plástica, contribuindo para a retenção da água
necessária à hidratação do cimento.

ii. As placas armadas deverão possuir cobrimento de acordo com o
indicado no projeto. O cobrimento deverá ser garantido com o
auxílio de espassadores presos à ferragem inferior e caranguejos
para posicionamento da superior. Outra possibilidade de garantir a
posição da ferragem negativa é a colocação de treliças
previamente fabricadas e comercializadas para a execução de
lajes.

iii. Para a dilatação deverá ser adotado o sistema de concretagem
total da faixa ou “panos” maiores e posterior corte das placas, no
mesmo dia ou no dia seguinte, depois do concreto endurecido,
formando quadros de aproximadamente 3,0x3,0m. O primeiro
corte será para aliviar as tensões de retração, permitindo a
evaporação da água sem que haja ruptura do piso.

iv. Visando proporcionar uma adequada transferência de carga entre
placas, deverão ser utilizadas barras de transferência de carga
(obrigatoriamente de aço, lisas e retas) devidamente
dimensionadas no projeto. Para permitir a movimentação da junta
quando das futuras variações térmicas, terão uma de suas
metades engraxada ou revestida com material capaz de impedir a
aderência entre o aço e o concreto.

v. O desempeno final poderá ser feito manual ou mecanicamente,
desde que apresente um resultado final uniforme e sem
saliências.

vi. Após o lançamento e desempeno do concreto deverá ser feita
cura química, complementada com cura úmida por um período
mínimo de 7 dias.

vii. O espelho do passeio também será em concreto desempenado,
com largura mínima de 10cm (usar forma de madeira), concretado
simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nível do
terreno.

 
Vale ressaltar que está previsto a "granitina" no Orçamento Detalhado e nas ESPECIFICAÇÕES DE

ARQUITETURA - Anexo d do Projeto Básico (Anexo I do Edital), porém não foi um item exigido para comprovação da capacidade
técnica do profissional, sendo considerado apenas um revestimento de piso, e não um piso da alta resistência.

 
Deste modo, com base em todos os argumentos acima apresentados e nos princípios básicos que norteiam os

processos licitatórios públicos, a Comissão Permanente de Licitações do CBM/GO opina pelo INDEFERIMENTO do Recurso
Administrativo apresentado pela empresa RIVIÈRE CONSTRUTORA EIRELI - EPP e pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE INABILITAÇÃO DA LICITANTE NO PRESENTE CERTAME.

 
 

Departamento de Compras e Licitações- DECOL, em Goiânia - GO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2017.
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Thiago de LUCENA Gondim – CAP QOC
Presidente da CPL/ CBMGO

 
 

MARIANA Lacerda Campos Bozetir – 3º SGT QPC
Membro da CPL/ CBMGO - Assina no Impedimento

 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA LACERDA CAMPOS BOZETI, Membro da Comissão Permanente de
Licitação, em 22/12/2017, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MENDES DA SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO/SEÇÃO, em
22/12/2017, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0815598 e o código CRC A91FEEFD.

 
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CAL

Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 - cbmgo.comprascal@gmail.com
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