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Referência: Concorrência M: 002/2021 
Assunto: 	Recurso Administrativo 
Recorrente: MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 
Recorrida: 	CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA 

Licitação. Concorrência nu. 00E/2021. Habilitação de Licitante. 
Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão 
prol arida 	pela 	COPEL. 	Contrarrazaes. 	Conhecimento. 
Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa MEHLEN CONSTRUÇÕES LIDA, ora 
denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela  
Comissão Permanente de Licitação que habilitou a licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, 
ora denominada RECORRIDA, na Concorrência n° 002/2021, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para execução das obras de restauração, recuperação e ampliação do 
Museu da Misericórdia da Santa Casa da Bahia, localizado na Rua da Misericórdia, s/n, Centro — 
Salvador/Ba, contemplando inclusive a restauração do seu rico acervo de bens móveis e 
integrados da Igreja da Misericórdia, no interior do edifício, e a adequação as normas de 
acessibilidade universal, conforme projeto aprovado pelo IPHAN az SR Bahia, sob regime de 
empreitada por preços unitários, de acordo com o Edital e seus Anexos 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso 
administrativo interposto, conforme publicação no DOM n° 8.061, pág. 16 e DOU n 128, pág. 
215, ambos de 09/07/1021. (fls. 1.981/1.982) 

Por fim, no prazo legal que se encerrou em 16/07/2011, a licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO 
LTDA apresentou suas contrai-razões. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos documentos de habilitação, a Comissão decidiu por HABILITAR a 
licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA em razão de preencher os requisitos da Capacidade 
Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista; da demonstração da Idoneidade 
Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica, consoante .5z Ata de reunião interna — 
julgamento dos documentos de habilitação (fls. 1.963), cuja resultado foi publicado no DOM n° 
8.053, pág. 16 e DOU n° 120, pág. 223, ambos de 29/06/2021 (fls. 1.967/1.968), disponível, 
também, no endereço eletrônico: www.sucop.salvadonba.zov.br  (licitações) (fis. 1.969). 

IV— DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Em síntese, salienta a Recorrente: 

Que os atestados que integram a habilitação técnico não atendem às exigências do 
instrumento convocatório, especificamente para o item 11.9.3 do Edital: Capacidade 
Técnica Operacional  

Que está cloro, que todos os itens de restauração exigidos deverão estar contemplados 
nos atestados a serem utilizados para atingir a meto dos 2.000m2. Por exemplo, se o 
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licitante apresentar um atestado de restauração de um imóvel de 800m2 que possuo 
dentre os serviços contratados a restauração de cobertura, mesmo que em uma área 
bem diminuta, deveis, apresentar também outros atestados cuja área do imóvel 
somada aos 800m 2  atinjo ou ultrapasse os 2000m2  e que possua dentre os serviços os 
serviços constantes em seu escopo a restauração de cobertura. Esta regra se aplica a 
todos os demais itens de restauro exigidos. 
Que o Recorrido não teria atendido aos serviços de "Restauração de retábulo artístico 
entalhadoée "Restauração de imaginárias de arte sacra" 

Para tonto,  junta aos autos, resposta de consulta, emitido pela Comissão de Licitação, 
através do 3e CADERNO DE PEGUNTAS E RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA N2 002/2021, 
publicada no Portal da SUCOP, em 02/06/2021. 

Por fim, sollcIta a revisão da decisão de considerar habilitada a Construtora Pentágono Ude, 
requerendo, caso os argumentos não sejam atendidos, que seja encaminhado à autoridade 
superior competente. 

V— DAS CONTRARRAZÕES — DA RECORRIDA 

Em Contrarrazões a CONSTRUTORA PENTÁGONO LIDA, em síntese, assim se manifestou: 

Ao defender argumentos sem amparo na realidade fanfa tentei Voluntariamente, visor 
unicamente a seus interesses pecuniários em detrimento dos Interesses públicas de 
preservar o erário ao questionar infundadamente o decisão da douto comissão ao 
habilitar a empresa que ofereceu a proposta menos onerosa. 

A recorrente prende-se a interpretação falacioso e tendencioso de que a Comissão, GO 
responder no questionamento de um dos licitantes, teria afirmado que somente seriam 
validos atestados que somassem 2.000m 2, com cada um das sub tens listados no 
quadro "Atestação-parcelas de maior relevância" (Item 11.93 do Edital). Ocorre que, 
como é do conhecimento de todos que participam de liCitOçõeS públicas na áreo de 
preservação patrimonial e afins, o possibilidade de se ter o somatório de áreas para 
comprovação da Capacidade Técnico-operacional oferecido pelo item 11.9,1 ê praxe e, 
se subscreve conforme é descrito no próprio quadro do item 11.9.3 "Restauração de 
edificação, em Imóvel protegida individualmente por legislação federal. estadual OU 
municipal, abrangendo serviços de" 

é ordinário, o entendimento expresso no edital é que os atestados apresentados 
abranjam todos os itens, o que foi sobejamente atendido por nossa atestação. Importo 
lembrar que, no edital, todos os serviços com metragem questionadas pela litigante 
encontram-se englobados em um só Item, o 01, que deve ter, no total de sua 
ABRANGÊNCIA 2.000 M2 e que em resposta a um questionamento a comissão de 
licitação informou que",.., porém não haverá a exigência de quantitativos mínimos 
especificas para estes serviços.' Esta resposta é citada pela recorrente a seu favor, 
tomando clara a distorção dos termos do edital em favor de seus interesses. 

fica claro, existem várias categorias de retábulo, ao contrário da quer fazer parecer a 
empresa recorrente. Diante do exposto, não se sustentam as alegações da empresa 
recorrente sobre a atestação apresentado, inclusive o desconsideração do altor 
doméstico da Caso das Sete Mortes(nicho) posto que retábulo é UM elemento de Culto 
que transcende a espaço do templo e possui amplo conotação simbrvica, e, Portanto-
variados formas e espaços de locação. 
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A outro alegação infundado, tendenciosa e falacioso é de que o atestado da 
restauração de diversos elementos da Catedral Basílica de Salvador não serio válido. 
Ocorre que como descrito no atestado, a restauração ocorreu em vários cômodos do 
templo, desde o Saguão, passando pelos corredores laterais e sacristia, além do 
restauração dos bens móveis ter sido realizada em celas do templo. Esta intervenção 
teve a fiscalizaçãoe anuência do IPHAN, tendo o atestado sido emitido pela proprietário 
do imóvel e contratante, a Arquidiocese de São Salvador da Balão, com Registro de 
Responsabilidade Técnica e posterior Certidão de Acervo Técnico chancelados pelo CAU, 
portanto é, no mínimo, inadequado se colocar em xeque a validade do atestado. 

Lembramos ainda que o edital pede que se apresente atestados de "restauração de 
imaginarias de arte sacra". A palavra imaginário significa um conjunto de figuras, 
conjunto de imagens. Observai que o edital não pede exclusivamente a restauração de 
imagens esculpidas, compreendendo-se que estos podem ser também representadas 
em pinturas, em painéis de azulejos, em elementos em contaria. Se analisados os 
atestados da Pentágono, esto apresentou com fartara esto atividade de restauro de 
imagem, ou imaginária, sacra, em todos os elementos (Escultura sobre madeira e sobre 
cantaria, e também pinturas sobre madeira, sobre tela e em painéis cerâmicos 
vitrificados). 

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, não provido, mantendo sua 
habilitação, vez que atendeu todas as exigências do Edital. 

VI — DA ANÁLISE DO RECURSO 

O Recurso (fis. 1.970/1.980) é tempestivo, Por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a 
Partir da divulgação do resultado de habilitação, cuja publicação se deu no DOM ne 8.053, Pág. 16  

DOU ns 120, pág. 223, ambos de 29/06/2021. Assim, seu prazo final encerraria em 07/07/2021, 
conforme dispõe a art. 109, inciso 1, alínea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93. 

Em ato continuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso na DOM ne 8.061, Pág. 16  
DOU ns 128, pág. 215, ambos de 09/07/2021, sendo apresentado contrarrazões, pela licitante 

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, (fls. 1.985/1.9881 considerando, também, tempestivo, visto 
que seu prazo extinguiria em 16/07/2021, conforme dispõe o art. 109, §32, c/c art. 110, da Lei 
8.666/93. 

Com efeito, é pacifico que a Administração pode exigir demonstração de aptidão técnica 
profissional e operacional como fim de demonstrar a experiência da empresa na execução do 
objeto licitado, além de outras que entender pertinentes com o objeto do edital, exigência esta, 
que está em total consonância com o disposto no art. 30, da Lei 8.666/93, e na Constituição 
Federal, em seu art. 37. 

Para melhor entendimento, mencionaremos os dispositivos legais que serviram de suporte ao 
instrumento convocatória, a seguir: 

constlivieão Federal de 1984 

Xtel - ressalvados os casos especificados na legislação, os obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
Igualdade de condições o todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigottes de pagamento, mantidos as condições efetivas da Proposto, Ws termos 
do lei o qual somente permitirá as exigências de quolificciçáto técnico e econômka 
indispensáveis à garantiu do cumprimento do; obrigações? 
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Lei ne 8.656/93 
Art. 39  A licitação destina-se a garantir o observância do principio constitucional da 
ssonomia, a sele* da proposto mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos do legalidade, da impessoalidade, 
do moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vincularão cro instrumento convocatório, do Julgamento objetivo e dos que Pies são 

correlates,  
lef vedada aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, elfiusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 

preferências ou distrações em razão do naturalidade, do sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

especifico objeto do contrato 

Edital de Concorr@odo 39 002/1021  
li.9- DOCIffilentOS necessários á demonstração da coparidode técnica 

11.9.3- Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de que o licitante executou 

sento/obra de caratteristroas semelhantes ao objeto da licitação, considerando-se 
as parcelas de maior relevância e os quantitativos mínimos a seguir definidos, 
mediante apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da 

licitante, emitido por pessoa jurídica de direita público ou privado. 

FP 
PROTEGIDa 

IPIDIVIOUR LMEPIT E POR U015LAç40 FEDER4L E5TADUAI OU 
MUNICIPAL ••••••1MLENDO SERVIÇOS DE 
RESTAW Mal, DE COBERTURA DF EDIFICfria0 HISTÓRICA. 
REWPEtE4ÇÂ0 EY Munr0.91.0E BENSTOMBAVOS, M2 2.000 

TA Ufl AÇÃO DE FORROS COM MIM MA ARTISTICA: 
RE27111flAÇÃO DE IVErdauto maca rirminA00: 
assr4u444,10 DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS ar Assoas 

*I tESTIURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA, E 
REMAI/MOIO DE MA6ftg4R,M DEARrES44.  

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE cumpnzppdo IIMIOADES 
EVAPOPAVORAS E CONDENSADORAS) 

500 
 

M2 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM ou:TouroARMADO M3 70 

11.9,3.1 A. atestação técnico exigido poderá ser apresentada em vários atestadog 
admitindo-seo simples somatório dos acervos para otendlment do Edital; 

Como se observa, a lei prevê a comprovação de aptidão das empresas para presta ão de serviços 
similares/equivalentes ao que se Pretende contratar, abrangendo raras eristicas, quantidades e 
prazos. 

Assim, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 
assunto, especialmente no que tange em admitir que a comprovação da capacidade técnica fosse 
efetivada através de atestados que contemplassem serviços compatíveis com o objeto da 
Concorrência. Tais prescrições, como se observa, foram devidamente e cuidadosamente 
observadas pela Comissão, como também será demonstrado nas razões abaixo elencadas. 

Como se vê, nas razões apresentadas pela Recorrente (MEHLEN) a discussão gira, tão somente, na 
comprovação da Capacidade Técnica-Operacional de que a Recorrida (PENTÁGONO) não teria 
atendido aos serviços de "Restauração de retábulo artístico entalhado" e "Restauração de 
imaginárias de arte sacra" em uma área de restauração de 2.000m2, 
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A Recorrente deixa claro que, apenas, não concorda com comprovação Técnica Operacional do 

tem 1 das parcelas de relevância, quanto aos serviços de "Restauração de retábulo artístico 

entalhado" e "Restauração de imaginárias de arte sacra", admitindo-se que a Recorrida compro a 

os demais itens exigidos no Edital, inclusive quanto a Capacidade Técnica Profissional, subitern 

11.9.2, que, como se confirma trata-se da mesma exigência para a capacidade técnica 

operacional, dispensando apenas a comprovação da quantidade mínima. 

Já a Recorrida afirma que executou serviços de características exigidas na parcela de maior 

relevância operacional, atendendo plenamente às exigências do Edital. 

A decisão desta Comissão em habilitar a Recorrida, refletiu na análise documental de Habilitaçáo, 

momento em que não foi observada divergência entre o Edital, e os documentos apresentad s. 

Concluindo-se que foi apresentada documentação hábil e necessária para a comprovação da exigência, 
especificamente à contida no subitem 11.9.3, considerando, ainda, o entendimento consignado no 2  
Caderno de Perguntas e Respostas  ir verba, Publicado no Portal da SUCOP no dia 02/05/2021 (f s. 
438), dando ciência à todos os interessados. 

3s CADERNO IDE PEGUNTAS E RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nc 002/2021 
CONSULTA: Referente & Concorreras° 002/2021, pano exeruçqa das obras de 
restauração, recuperação e ampliação do Museu da Misericórdia da Santa Casa da 
Reaja segundo o Edital no item 19.9.3 Capacidade Técnico Operacional, nos 
Parcelas de maior relevância, no irem 1, os serviços descritos, abrangem um 
somatório total de 2,000.00 m.2 ou cada serviço deverá ter 2.000,00 m2? 
RESPOSTA: A licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) de serviços/obras 
de restauração comprovadamente executados em edificação protegido(s) por 
legislação federal, estadual ou municipal que perfaçam no mínimo, um total de 
2.000 me Os serviços obnangidas neste item deverão estar canudos nas atestados 
apresentados, porém não haverá a exigencb de quantitativos mínimos 
espeedkos para esses sentas. (grifamos) 

Assim, é o entendimento do KIP: 

ACcirde29912015-Plenárla  
"Esclarecimentos prestados administrativamente poro responder o questionamento 
de licitante possuem natureza vinculante poro todos os participantes do certame, 
não se podendo admitir, quando da análise dos propostas, Interpreta* distinto, 

sob peno de Miarão ao Instrumento convocatório." 

Aturdia 112136(112020-29 Camara 
Considerando que o Selog teria assinalado, ainda, que a jurisprudência  da ftit 
apontaria no sentido de que os esclarecimentos prestados administrativamente 
Para responder a questionarnento de licitante possuem natureza vinculante para 
todos os participantes do certame (v.e.: Acórdãos 130/2014 e 299/2015, do 

Plenário) 
Os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em Sessão de 2a Câmara, 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos orts. 143, inciso g alínea "cie 
Es, 237, inciso vá e parágrafo  Único, e 250, incisos e II, do Regimento interno do 
ITU, aprovado pela Resolução n' 246, de 2011, em conhecer da presente 

representarão paro, no mérito, considera-Ia parcialmente Procedente. 

Nessa senda, equivoca-se o entendimento da Recorrente, vez que a resposta acima, autorizou não só a 
Recorrida, mas todas as interessadas a participar com os atestados, sejam dos mesmos objetos ou 

objetos semelhantes aos licitados, para atenderem a qualificação técnica profissional e operacional 
exigida no item 01 das parcelas de maior relevância onde se traduz, da resposta, que as licitantes 

poderão se valer de tantos atestados quanto o necessário para a comprovação de que efetuou 
serviços de restauração em edificação protegida(s) por legislação federal, estadual ou municipal, 
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atingindo, no mínimo 2.000 má. Ou seja, a quantidade restringe-se tão somente à área de Resta ra ão 

e não aos serviços descritos no item 1. Dessa forma não há, como não poderia haver, a exigên i de 

que todos os atestados seja ele de 500m5, 600m)  ou 900m2  deveriam, individualmente, constar todos 

os serviços. 

Nesse caso, como como poderia ser comprovado a atestação do responsável técnico e ao e mo 
tempo não comprovaria a atestação do operacional-Licitante, vez que se trata dos mesmos atestados? 

Então seria por conta da quantidade mínima exigida para o operacional? 

Acontece que a reposta contida no 3e Caderno de Perguntas e Respostas, exclui tal exigência, vejamos: 

. "Os serviços abrangidos neste item deverão estar canudos nos atestados 
apresentados, porém Mo haverá o exigência de quantitativos mínimos especff kos 
para esses servkot 

Ainda o subitem 11.93, prevê a utilização de obras ou serviços de caratteristicas semelhantes (art. 

30, §3s, Lei 8.665/93) para comprovação da capacidade técnica, não sendo, portanto, esse motivo 

suficiente para invalidar os atestados apresentados. Como se observa o Sr, do art. 30, da Lei 

8.566/93, é bem cristalino quando registra "Obras e Serviços Similares". 

Nesse sentido é o entendimento do Tal: 

Acórdão 679/2015 — Plenária TCU 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela 
empresa Automação Industrial Ltda. — Automind noticiando o ocorrência de 
passivos Sregularidades na Concorrência 22/2014, promovida pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnolba — Codevast que teriam 
restringido o caráter competitivo do certame 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas do União, reunidos em Sessão do 
Plenário, diante das razões expostas pelo Relatos, em: 

9.3.1. a exigência contida no subirem 42.2.3, olinea dl, do instrumento 
convocatório da Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto 
no art. 30, u 351 do Lei de Licitardes e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo 
certo que semarceteve ser admitida a comprovarão de aptidão por meio de 

certidões ou atestados de b 	 emes de complexidade 
rnoletako e operacional eaulvokrote ou superior aquela objeto do 

,tamelgrifam os) 

Acórdão TCUnr 1585/2015-Menaria: 
É irregular o delimitação pelo edital de apologia especifico de obres Posa fins de 
comprovação de capacidade técnica de licitante, devendo ser admitida a 
apresentas-4o de atestados que demonstrem a realizarão de empreendimentos 4 
natureza similar ao objeto licitado sob Pena de ficar configurada restricão  

comoetitividgdç.  (datamos) 

Marrai Justen Filho, tem o seguinte posicionamento: 

D.) Vale insistir acerto da inconstkucionalidade de ekgências excessivas, no 
tocante à qualificação técnico. Observeve que o natureza do requisito .4 
incompativei com disciplino preciso, minuciosa e exaustivo por parte da Lei. É 
impossível deixar de remeter is avaliação do Administração a fixação de requisitos 
de habilitação técnica. Essa competência cescricionada não pode ser utilizada poro 
frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso o licitantes, tal 
como já exposto acima. A Administropi o apenas está autorizado a estabelecer 
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exigências aptas o evidenciar a execução anterior de objeto similar. Vate dizer, 
sequer se autorizo exigência de Objeto idêntica (..) 
Tambêm não se admitem requisitos que, restritivos ti pOrtiClp000 no certame, 
sejam Irrelevantes para o eXeCU00 do objeto licitada Deve-se considerar a 
atividade principal e essencial a ser executada sem maiores referências a 
especificações ou detalhamentos, Isso não significo afirmar que tais peculiaridades 
sejam irrelevantes, são significativas para o execução do objeto, mas não para o 
habilitação, 
',Vôo cabe 6. Administro* ir além do mínimo necessário à garantia do principio da 
Repúblico. Logo, no sevalidam exigências que, ultrapassando o mlnimo, destinam-
se a manter a Administrafflo em situação 'confortável'. 
A CF/88 proibia essa alternativo" (Comentários el Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 55o Paulo: Dialética, ned, pp. 304, 322, 336 e 337) 

Desta forma, o propósito visado restou comprovado, atendendo a regulamentação sobre a 

apresentação dos Atestados de Capacidade Técnica, sem, contudo, exigir características idênticas, 
traduzindo-se na possibilidade de obtenção de informações que permitissem à COPEL em estabelecer, 
por proximidade de características técnicas e qualitativas entre os serviços descritos nos atestados e 

aqueles que constituem o objeto do Edital, viabilizando, assim, reconhecer a capacidade técnica da 

licitante, pois, o atestado para comprovação da capacidade técnica só precisa ser compatível ou similar 

com o objeto da licitação e isso não significa ser igual". 

Então, a0 Menos, no entendimento desta Comissão, em relação à decisão que habilitou a Recorrida, o 
ato foi devidamente motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma, 

visto que a maioria dos Atestados relacionados registra ser do responsável técnico e da pessoa jurídica 

Construtora Pentágono. 

A licitação é uni procedimento Onde se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir a 
segurança tanto para o licitante quanto para a Administração. 

Na presente caso, notadamente, quanto à contrafação, a Recorrida-lr Classificada- apresenta O menor 

Coeficiente Multiplicador "K" de O 76 Cujo valor global da proposta soma R$ 7.290.714,61, onde seria 

sagrada vencedora. 

Já a Recorrente-2E Classificada-apresenta coeficiente multiplicador "K" de 087 cujo valor global da 
proposta soma R$ 8,345,930,75. 

Havendo, portanto, neste caso, uma diferença bastante significativa para a contratação, em torno de 

R$1,00.000,00 (Um milhão de reais) em referência a proposta Classificada em 72' lugar, vejamos: 

LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO VALOR 
PROPOSTO iir 

VALOR (M) 

lei CONSTRUTORA PENTÁGONO LIDA 0,76 7.290.714,61 
26) mENIEN CONSTRUÇÕES LIDA 0,87 8.345.930 75 
NI CONSÓRCIO ILC-ARTEMP 0,96 9.209.386,92 
CONSÓRCIO PLANALTO-COMBRA5Em-0RNATO -inabilitado 0,99 9.497.114,19 

Nos limites da lei, do bom senso e do principio da eficiência, há de prevalecer, sempre, o interess da 

Administração, entendida como o Erário. 

À luz dos fatos, da jurisprudência Colacionada e, sobretudo, com base no bom senso e no principio 
constitucional da eficiência, não ê aceitável que exigência não revista no Edital, seja capaz de levar a 

Autarquia a pagar mais caro peles serviços Objeto da licitação contrariando — ai sim — o Edital, ue 
estabelece o principio maior de pagar menos, critério para defini ão da adjudicação da licitação. 



RoSe Mary M. Araújo 	 i o 	m  j. 
Membro 	 Me bra 

px, 

M.co? LVADOR assestaria de 
InfraesIntUra 

s Obras Públicas 

Reconsiderar a decisão da habilitação da Recorrida seria dar azo a um formalismo exacerbado e Impedir 
a contratação da proposta mais vantajosa o que ê repudiado pela doutrina e jurisprudência de nossos 
tribunais e pelo ordenamento jurídico Brasileiro, tendo em vista que causará um prejuízo injustificado 

ao Erário. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de incitação, não pode se 
afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois para garantir 
segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatário, bem como para se 
assegurar o tratamento isonAmico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 
disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

VII - DA DECISÃO 
A busca da melhor proposta deve utilizar todos os critérios objetivos em conformidade com a 
Edital estando um vinculada a outro, garantindo dessa forma a isonamia nas contratações da 

Administração Pública. 

Portanto, com fundamento no Princf Ia c_biSkli 	que somente autoriza a Administração a 

realizar ato se a lei tiver autorizado a sua prática no Principio da Vinculatão ao Instrumento 

Convocatório que vincula a Administração aos seus termos, e no Principio Isonornia que veda 
a diferenciação entre os particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurso por ser tempestivo e 
estar nos moldes da Lei e NEGAR PROVIMENTO mantendo a decisão atacada, no sentido de 
Declarar HABILITADA a licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO EMA, nos autos da Concorrência 

n°002/2021, pelas razões esposadas neste julgamento; 

A decisão da COPEL em assim proceder tomou por base, além da mencionada legislação, os 
Posicionamentos da jurisprudência e de doutrinário dominantes sobre a matéria, dos quais já 

foram aqui transcritas. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da 

adjudicação e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o principio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o processo à 
autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § a da Lei B.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se as autos para atender ao principio da publicidade. 

Em, 19 de julho de 2021 

ata *44t 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 

Ae 
Membro 

122.- 
Adriana de Figueira Braga 

Membro 
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