
  

 

 

 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Da:  Comissão de Licitação 
Ao: Superintendente de Empreendimentos Norte, Nordeste e Centro Oeste (Obras)  
Assunto: Recurso Administrativo  - Propostas de Preços/Habilitação 
Ref.: RDC Presencial Nº 001/DALC/SBSV/2011 
Objeto: Contratação de empresa para execução obras/serviços de construção da Torre de 

Controle e Edificações destinadas ao DTCEA – Destacamento de Controle do Espaço 
Aéreo do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães – 
Salvador/BA. 

 
RECORRENTE:     CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 08.064.693/0001-98. 
 
RECORRIDA:         CONSTRUTORA NM LTDA., CNPJ Nº 74.190.620/0001-77. 
 
 
 

Senhor Superintendente, 
 
 
 

Versa o presente Relatório de Instrução do Recurso Administrativo sobre 
a peça recursal interposta pela licitante CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, que insurgiu-se contra a 
habilitação da empresa CONSTRUTORA NM LTDA. 

 
Ressalte-se que a empresa Recorrida foi declarada vencedora na Ata da 

1ª (primeira) sessão pública que encontra-se disponibilizada no site de licitações da Infraero, nos termos 
do Edital. 

Delineamos, ao longo deste relatório, o histórico, as argumentações 
apresentadas pela RECORRENTE e RECORRIDA, bem como, o exame e apreciação desta Comissão à 
luz das condições esculpidas no instrumento convocatório e na Lei. 

 

I - HISTÓRICO 

O Edital da licitação em epígrafe estabeleceu como requisitos para 
HABILITAÇÃO o atendimento das seguintes exigências: 

“ (...) 
 
8.4. O INVÓLUCRO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 
 
e) comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista no subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nível superior, ou 
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outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade 
técnica,  devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto 
Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização, 
supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços, cujas parcelas de 
maior relevância e de valor significativo são as seguintes:  
 

(...) 

e.3)   instalação e gerenciamento da instalação de sistemas de ar-condicionado 
do tipo self-contained.  

f) atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de 
quaisquer das empresas que o compõem) devidamente registrado(s) no CREA 
da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses 
Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, não se 
admitindo atestado(s) de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução 
de obras/serviços,   cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores 
significativos são: 
 
(...) 
 
f.3) instalação e gerenciamento da instalação de sistemas de ar-condicionado do 
tipo self-contained com no mínimo 54 TR equivalentes a 30% do total de 180 TR 
a serem instalados.” 

 
 
 

II - DOS RECURSOS: 

2.1       DAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA 
(em síntese) 

 
Inconformada com declaração de vencedor do certame alcançado pela 

empresa CONSTRUTORA NM LTDA, a Recorrente se insurge contra a classificação/habilitação da 
Recorrida, por esta, supostamente, não comprovar a capacidade técnico profissional e operacional 
referente ao sistema de Ar Condicionado. 
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Inicialmente, a Recorrente informa ter se surpreendido com a decisão 
tomada pela Comissão de Licitação na sessão pública de abertura onde a empresa CONSTRUTORA NM 
LTDA. foi consagrada vencedora após a fase de lances, sendo solicitado que a mesma apresentasse no 
prazo de 01(um) dia útil a Planilha de Preços Ajustada e em 03 (três) dias úteis as Composições de 
Preços Unitários, mesmo tendo descumprido o edital no que diz respeito à capacidade técnico profissional 
e técnico operacional. 

   
Argumenta que os serviços de Instalação de Ar Condicionado extrapolam 

as atribuições do Engenheiro Civil, nos termos do artigo 3º do Decreto 317/86 do CONFEA, não compõem 
o Acervo Técnico do Profissional e, portanto, não podem as CAT’s ser utilizadas para comprovação de 
aptidão técnico profissional e capacidade operacional para execução de serviços de Instalação de Ar 
Condicionado.  

 
Assevera que dos atestados apresentados, que originaram as CAT’s 

observa-se na CAT BA20110000330, expedida pelo CREA/BA, onde aparece como Contratante a SUCAB, 
às fls. 65 do Caderno de Documentação da Construtora NM, a exclusão dos serviços de instalação de Ar 
Condicionado. Destaca que a CAT supracitada é a mais recente e que as emitidas anteriormente, revelam-
se inservíveis para a comprovação da execução dos serviços de Instalação de Ar Condicionado. 

 
Afirma que na CAT 0950/96-DDO, expedida pelo CREA/DF em 16/04/96 

(fls. 170 dos documentos de Habilitação da Recorrida), figurando como contratante o STJ, consta 
expressa a informação de que foi expedida somente para os serviços condizentes com as atribuições 
profissionais específicas. 

 
Ademais cita que na CAT 2427/2003, expedida pelo CREA/BA em 

09/12/2003, que tem como contratante a empresa Agra Incorporadora Ltda. (fls. 94 do caderno de 
habilitação), consta que devem ser excluídos os serviços de Instalação Eletrônica, por extrapolar as 
atribuições de engenheiro Civil. 

 
Diante do exposto a Recorrente argumenta que, como em todas as CAT’s 

o Engenheiro Civil responsável é o Senhor Nicolau Emanoel Marques Martins, não constando, por sua 
vez, nenhum Engenheiro Mecânico integrante do quadro técnico da licitante, a Comissão de Licitação não 
poderia considerar tais documentos para fins de atendimento as exigência editalícias, no que concerne às 
subalíenas “e.3” e “f.3” do subitem 8.4. 

 
Registra ainda que a Recorrida não indicou no Anexo XI do edital 

(Relação de Pessoal Técnico Qualificado) a indicação de um Engenheiro Mecânico. 
 
Pelo exposto, a Recorrente evoca os princípios da legalidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório e isonomia, para requerer que a empresa Construtora NM Ltda. 
seja inabilitada por não atender as exigências contidas nas subalíenas “e.3” e “f.3” do subitem 8.4 do edital 
e anexo XI. 
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2.2 TEMPESTIVIDADE 

Ciente do resultado de julgamento, divulgado na sessão pública de 
23/01/2012, por meio da Ata de Abertura, a recorrente protocolizou sua peça recursal na 
INFRAERO, em 30/01/2012. Portanto, TEMPESTIVA é a peça recursal interposta e esta 
Comissão de Licitação CONHECE do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, com fulcro no 
subitem 9.3 do Edital e no Art. 56, do Decreto 7.581. 

 

III – DAS CONTRA-RAZÕES 

As licitantes foram comunicadas por meio da Ata da Primeira sessão 
pública, de 23 de janeiro de 2012, da abertura do prazo recursal e o contíguo início do prazo para 
apresentação das contrarrazões logo após o término daquele. Assim, no prazo previsto no 
instrumento convocatório foram apresentadas contrarrazões ao recurso da impetrante, nos 
seguintes termos: 

 

3.1 DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS PELA CONSTRUTORA NM LTDA (em 
resumo): 

A Recorrida inicia sua defesa, informando que o Responsável Técnico da 
Construtora NM Ltda. o Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins, é Engenheiro Politécnico, estando, portanto 
apto para instalação de Ar Condicionado. Como forma de comprovar sua assertiva, apresentou anexa, à 
suas Contrarrazões, a Carteira Profissional do responsável técnico mencionado, diplomado em 21/12/1969 
pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.  

 
Assevera que o Engenheiro Politécnico nos termos da lei tem qualificação 

profissional para atuar em todas as áreas de engenharia. 
 
Como forma de suster seus argumentos evoca o art. 28 do decreto federal 

nº 23.569/33 que prevê que é de competência do Engenheiro Civil a construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, conforme segue: 
 

“(...) 

Art. 28. São da competência do engenheiro civil : Citado por 19  

a) trabalhos topográficos e geodésicos;  

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as 
suas obras complementares;  

(...)” 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2849218/art-28-do-decreto-23569-33
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Posto isso, argumenta que não resta dúvida que o sistema de instalação 

de ar condicionado é complementar e de competência do Engenheiro Civil Politécnico. 
 
Destarte, argui que consta em todas as CAT’s apresentadas comprovação 

de execução de serviços de instalação de Ar Condicionado realizados pelo Engenheiro Politécnico Sr. 
Nicolau Emanoel Marques Martins, estando, portanto, habilitado para execução dos serviços ora 
contratados. 

 
Outrossim, evoca os art. 1º, 7º, 25º e 26º item II da resolução nº 1973 que 

autorizam o Engenheiro Politécnico a atuar em todas as áreas de suas competências, conforme transcrito 
abaixo: 

 
“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação  
técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo  
ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
 
 
Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE 
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:  
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, 
barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus 
serviços afins e correlatos. 
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Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas 
que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas 
em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a graduação 
profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, 
na mesma modalidade. 
 
Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades 
constantes desta Resolução. 
 
Art. 26 - Ao já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 
 
I - àquele que estiver registrado, é reconhecida a competência concedida em seu 
registro, salvo se as resultantes desta Resolução forem mais amplas, obedecido 
neste caso, o disposto no artigo 25 desta Resolução. 
 
II - àquele que ainda não estiver registrado, é reconhecida a competência 
resultante dos critérios em vigor antes da vigência desta Resolução, com a 
ressalva do inciso I deste artigo.” 

 
Diante do exposto, a Recorrida argui que: o Engenheiro Nicolau Emanoel 

Marques Martins foi diplomado em 21/12/1969. Considerando que as especificações de Engenheiro 
Mecânico decorrerram desta resolução de 1973, e, conforme previsto no art. 26 da resolução supracitada, 
fica evidente a competência do referido responsável técnico para exercer as atribuições relativas à 
engenharia nos termos da lei, inclusive aquelas relativas a de Engenheiro Mecânico. 

 
Por fim requer que seus argumentos sejam acolhidos e que a decisão de 

sua habilitação seja mantida. 
  

 

3.2 TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES 

Cientes da interposição da peça recursal, as contrarrazões citadas 
no item 3.1 desta instrução foram recepcionadas na INFRAERO, e protocolizadas no dia 
31/01/2012.  TEMPESTIVAS são as contrarrazões, portanto, esta Comissão de Licitação 
CONHECE das mesmas.  

IV – DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS: 

 
Em breve análise introdutória vale destacar que, no exame dos memoriais 

recursais administrativos interpolados, a Comissão de Licitação baseou-se nos critérios conforme 
mandamento do instrumento convocatório, o qual foi e continua sendo, senão o único, o principal alicerce 
deste colegiado.  Portanto, o julgamento foi feito em estrita conformidade com o princípio da 
LEGALIDADE, da ISONOMIA, da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, do INTERESSE 
PÚBLICO, da CAUTELA ADMINISTRATIVA e, inclusive, observados os princípios da EFICIÊNCIA, da 
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MORALIDADE, do DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL e do JULGAMENTO OBJETIVO, 
conforme disposições do art. 3º da Lei Federal nº 12.462/2011, de 05 de agosto de 29011 – REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC. 

 
A legislação do RDC sancionada é um sistema de licitações e 

contratações diferente daquela tradicional disciplinado pela Lei Geral de Licitações. Sua eficácia plena 
ocorreu pelo Decreto nº 7.581/2011, de 11 de outubro de 2011.  

Diante disso, a Comissão de licitação esclarece que, conforme preceitua o 
Decreto 7.581/2011, art. 40, § 2º, é perfeitamente legítimo que, após a definição da melhor proposta, seja 
solicitado à empresa vencedora da fase de lances o encaminhamento, por meio eletrônico e no prazo 
determinado, dos documentos (Planilha de preço, CPU’s e outros) ajustados ao valor arrematado, 
conforme segue: 

“Art. 40.  (...) 

§ 2o  Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, o licitante da 
melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à comissão de 
licitação, por meio eletrônico, conforme prazo estabelecido no instrumento 
convocatório, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que 
deverá constar: 

a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização 
de unidades genéricas ou indicadas como verba; 

b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes 
dos sistemas de referências adotados nas licitações; e 

c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos 
Encargos Sociais – ES”.  

 

Posto isso, segundo consta na Ata da sessão pública de abertura, ficou 
acordado entre as partes que a Construtora NM Ltda, empresa arrematante, encaminharia em até 01(um) 
dia útil a Planilha de Preços e anexos e em 03(três) dias úteis as Composições de Preços Unitários – 
CPU’s, todos ajustados.  

Registre-se ainda que, a Comissão de Licitação, na referida sessão 
pública, entendendo que a proposta de preço da Licitante vencedora era exequível, decidiu, com base no 
princípio da celeridade, abrir o Invólucro II da empresa Construtora NM Ltda. contendo os Documentos de 
Habilitação da Recorrida, onde se constatou o pleno atendimento das condições e exigências do Edital 
declarando, por conseguinte, a empresa vencedora. 

Ademais, considerando que os argumentos da recorrente sobre atestação 
técnica profissional e operacional versam acerca de aspectos eminentemente técnicos, definidos pela 
unidade organizacional solicitante do objeto na fase de planejamento da licitação, foram os mesmos 
submetidos a manifestação da área técnica requisitante do objeto, a qual se pronunciou, nos seguintes 
termos, “in verbis”: 
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“Tendo em vista o Despacho nº 109/DALC/2012, esclarecemos que os membros 
abaixo assinados, em consulta ao CREA/BA obtiveram o seguinte resultado 
referente às atribuições do profissional citado no recurso: 

Dados da Certidão de Registro e Quitação  

Número da certidão 114454/2011  

Emissão 21/11/2011  

Validade 19/02/2012  

Nome do profissional NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS  

Registro BA 4500 de 21/11/1974  

Número da carteira BA 4500/D  

Expedição da carteira 21/11/1974  

Estado que expediu a carteira BA  

RNP 0506839273  

 

No que se refere às atribuições do profissional, segue o que prega a Legislação 
vigente, apontada pelo CREA como sendo atribuições daquele profissional:  

DECRETO FEDERAL 23.569/33  

“(...) 

Títulos do Profissional  

Título Engenheiro Civil  

Atribuições ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.  

Instituição de Ensino Escola Politecnica da UFBA  

Colação de Grau 21/12/1969  
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DAS ESPECIALIZAÇÕES PROFISSIONAIS  

Art. 28. São da competência do engenheiro civil :  

a) trabalhos topográficos e geodésicos;  

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas 
as suas obras complementares; (grifos nossos) 

c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem 
e de ferro :  

d) o estudo, projeto, direção, fiscalização o construção das obras de captação e 
abastecimento de água;  

e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e 
irrigação;  

f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao 
aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas;  

g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a 
portos, rios e canais e dos concernentes aos aéroportos;  

h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao 
saneamento urbano e rural;  

i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;  

j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das 
alíneas “a a i”;  

l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores.  

Art. 29. Os engenheiros civis diplomados segundo a lei vigente deverão ter :  

a) aprovação na cadeira de "Portos de mar, rios e canais", para exercerem as 
funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais;  

b) aprovação na cadeira de "Saneamento e Arquitetura" para exercerem as 
funções de Engenheiro Sanitário;  

c) aprovação na cadeira de "Pontes e grandes estruturas metálicas e em 
concreto armado", para exercerem as funções de Engenheiro de Secções 
Técnicas, encarregadas de projetar e executar obras de arte, nas estradas de 
ferro e de rodagem;  

d) aprovação na cadeira de "Saneamento e Arquitetura", para exercerem 
funções de urbanismo ou de Engenheiro de Secções Técnicas destinadas a 
projetar grandes edifícios.  

Parágrafo único. Somente engenheiros civis poderão exercer as funções a que 
se referem as alíneas a, b e c deste artigo” 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2849218/art-28-do-decreto-23569-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2849082/art-29-do-decreto-23569-33
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Desta forma, verifica-se com base em todo o exposto e, principalmente, com 
base na alínea “b” do Art. 28 do Decreto Federal 23.569/33, que as atribuições e 
a capacidade técnica apresentadas pelo profissional em referência são 
condizentes com o exigido no edital. Soma-se a isso, as semelhantes 
contrarrazões, anexas ao despacho nº 109/DALC/2012, apresentada pela 
Construtora NM, julgadas procedentes pelos membros técnicos.”  

Pelo exposto, a Comissão de Licitação considera que as alegações da 
Recorrente são insuficientes para reformar sua decisão, tendo em vista que seu veredito está estritamente 
vinculado às prerrogativas legais, em especial ao Decreto Federal 23.569/33, no que tange aos critérios de 
aceitabilidade de qualificação técnica do Engenheiro Responsável, entendendo, portanto, que as 
atribuições inerentes à formação daquele profissional atendem as exigências do Instrumento 
Convocatório. 

 

V – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, esta Comissão de Licitação, consubstanciada na 
análise empregada no item IV desta instrução, submete o assunto à consideração de V.S.ª opinando, 
desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso da licitante CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA., por 
carecer do devido respaldo legal para reformar a decisão proferida por este Colegiado e ainda visto que na 
hipótese de dar-se provimento total ao teor da referida peça recursal estaria a Administração afrontando 
aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade. 

Brasília/DF,  12  de abril de 2012.  

 

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 
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RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Membro Administrativo 


