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Interessado: KWS Construções Eireli 

Assunto: Resposta a impugnação ao Edital referente ao Processo de Tomada de 

Preços 06/2020 

Protocolo: enviado no e-mail licitapmcds@gmail.com recepcionado em 

02/06/2020 

 

Trata-se de resposta a manifestação apresentada pela empresa KWS Construções 

Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 23417886/0001-79, com sede a Rua Rodolfo Neumann 
Filho, 188, Area Industrial, Porto Vitoria, PR, em que propugna pela impugnação do 
Edital do presente certame. 
 

1. DO PEDIDO E SUA FORMA 
  
 As razões de impugnação foram encaminhadas via e-mail, em 01 de junho de 
2020, às 12:42h, e recepcionada em 02 de junho de 2020, primeiro dia útil 
subsequente, tempestiva. Em que pese ter sido encaminhada via-email e merecedora 
de apreciação. 
 

A impugnante, ao que podemos deduzir em apertada síntese, manifesta-se 
em desfavor do edital no sentido de repelir o contido na letra “c” do tópico “3” do 
subitem 10.1 do edital, a saber: 

 
c) comprovação de capacitação técnico-operacional: através da apresentação de um atestado 
de capacidade técnico-operacional, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado com identificação, em nome da empresa proponente, para comprovação de que a 
mesma(a empresa) tenha executado em uma única obra, com grau compatível em 
características, quantidades e prazos com objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a saber: Execução de 
edificação e/ou reforma e/ou ampliação de unidade escolar com no minimo 113,00m². 
c.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) se fazer acompanhar da necessária “Certidão de Acervo 
Técnico” expedido pela representação do conselho profissional respectivo, CAU ou CREA. 
c.2) Somente será admitido um único atestado/declaração para atendimento deste requisito, 
não sendo admitivo apresentação de soma de mais de um documento para tal. 

 
Dita exigência, em tese, restringe a participação dos licitantes pela espécie de 

obra a ser edificada em contraste com o acervo mínimo exigido além de supostamente 
impor a pessoa jurídica participante do certame a necessidade de apresentar “acervo” 
de conselho de classe. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FÁTICAS 
 
2.1 Inicialmente nos cumpre esclarecer que a comprovação de capacitação técnico-
operacional exigida na letra “c”, acima estampada, como já constante na redação, 
deverá ser comprovada através da apresentação do competente documento que 
comprove para a administração que a licitante, pessoa juridica, detém a expertise 
necessária para a execução do objeto. De outra via a letra “c.1” que condiciona a 
apresentação da comprovação da licitante ao acervo técnico nos cumpre frisar que o 
acervo será apresentado em nome do profissiona que acompanhou a edificação 
mencionada no documento de comprovação de capacitação técnico-operacional, ou 
seja, o acervo deverá ser em nome do profissional e não da pessoa juridica. 
 
Este quesito, apontado na impugnação, não enseja qualquer alteração editalicia, 
merecendo, entretanto, a ressalva acima, indo ao encontro dos regramentos 
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apontados nas razões de impugnação, por razão óbvia: acervo é pertinente ao 
profissional. Todavia nos cumpre ressaltar de que o acervo do profissional a ser 
apresentado deverá citar a razão social da empresa que executou a obra. 
 
Nesta esteira, com fins didáticos, colacionamos ao final desta manifestação as fls. 185 
a 191 da Tomada de Preços 03/20 realizada nesta municipalidade, documentos de 
processo público, onde se destaca acerco de profissional e atestado técnico 
apresentado por licitante naquele certame, cujo documento foi considerado satisfatório 
atendendo as exigências daquele edital, cujos moldes se assemelham à presente 
Tomada de Preços 06/20. 
 
2.2 De outra via destacamos, da impugnação apresentada, o embate pertinente a 
espécie de objeto que o proponente deverá conter em seu portfólio com vistas a 
comprovar perante a administração pública sua habilitação plena. 
 
Neste particular o edital exige que o futuro proponente já tenha executado “edificação 
e/ou reforma e/ou ampliação de unidade escolar com no minimo 113,00m²”, ao que 
deve ser notado, logo de início que o edital não exige somente a edificação de tal 
objeto, ampliando, também, para aqueles que já tenham reformado e/ou ampliado tal 
espécie de obra. 
 
Logo de início destacamos o contido na Lei 8666/93, em especial no previsto em seu 
artigo 30, inciso II, a saber: 
 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I – (...); 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades 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, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso) 
 
Cabe invocar o descritivo do objeto da licitação, previsto no item 01.1, ainda no 
preâmbulo do edital: 
 

01.1 O presente processo licitatório visa conquistar proponente hábil para executar a 

edificação de unidade escolar com 4 salas de aula e 283,95m² na localidade de “27 de 
Outubro”, zona rural, conforme dados técnicos e projetos a serem fornecidos quando da 

efetivação da visita técnica. (grifo nosso) 

 
O Inciso II do art. 30 da Lei 8666/93 é claro ao estampar que a aptidão deverá ser 
comprovada em termos compatíveis para com o objeto da licitação, no caso, 
construção de unidade escolar. Por óbvio que a terminologia “construção civil” é 
extremamente ampla razão pela qual há que se estreitar esta amplidão mantendo o 
foco no que se pretende com o certame. Não ser objetivo neste quesito seria 
oportunizar o objeto à pessoa juridica sem a perícia adequada, ou seja, a empresa que 
exercita pavimentação ou edificação de pontes ou estruturas em concreto armado, 
exemplificativamente. 
 
A lei 8666/93 disciplinou de modo mais minucioso a capacitação técnica exigível nas 
licitações de obras e serviços em relação às compras e alinenações. Nas Obras e 
serviços trata-se, essencialmente, de obrigações de fazer: a satisfatoriedade da 
prestação deriva da habilidade do particular em executá-la. 
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Neste sentido já posicionou-se, há bom tempo, o STJ, senão vejamos: 
 

Não se comete violação do art. 30, II da Lei nº 8.666/93, quando, emprocedimento licitatório, a 
Administração Pública edita ato visando a cercar-se de garantias o contrato de prestação de 
serviços de grande vulto e de extremo interesse para os administrados. Tendo em vista o 
elevado montante dos valores objeto da futura contratação, é dever do administrador público 
realizar toda as etapas do processo seletivo do prestador de serviço com grande cautela, 
pautando-se rigorosamente pelos preceitos legais aplicáveis, especialmente o art. 30, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93, e outros pertinentes. (RMS nº 13.607/RJ, 1º T., rel. Min. José Delgado, j. Em 
02/05/2002, DJ de 10.06.200., p. 144) 

 
Nesta esteira citados dois processos construidos nesta mesma municipalidade cujos 
editais foram compilados pelo setor técnico e juridico do PARANACIDADE-Serviço 
Social Autonomo onde a exigência, ora combatida, foi referendada por aquele órgão 
nos seguintes termos: 
 

-Tomada de Preços 03/20, levada a termo para “construção de 
praça/meu campinho”, com aplicação esportiva cujo item 04.2, do edital, 
exige comprovação de “construção de quadra de esportes”. 
-Tomada de Preços 02/20, levada a termo para “edificação de dois 
barracões industriais”, para aplicação a instalação de industrias, cujo 
item 04.2, do edital, exige comprovação de “construção de edificaçãoes 
em alvenaria e concreto armado”. 

 
Nesta toada, no caso e objeto em apreço, não se mostra saudável ao bom trato do 
erário deixar de estabelecer regras claras e precisas para a escolha do futuro 
contratado que irá edificar a unidade de ensino em questão, cujo valor, para os 
patamares de Coronel Domingos Soares, é muito significativo. 
 

3. DECISÃO 

Após estas breves considerações, INDEFIRO o pleito do(a) requerente quanto as 
razões de impugnação protocoladas e, mantenho as condições editalícias nos moldes 
em que se encontram, cuja publicidade se dará pelas mesmas vias já adotadas, sendo 
dado ciência ao interessado pelas vias de praxe, ou seja, pelo portal de transparência 
do Município em seu site www.pmcds.pr.gov.br  bem como a consequente publicação 
no DIOEMS. 
 

Centro Administrativo em 02 de junho de 2020 
 
 
 
 

Tiago Lopes Araujo 

Presidente 

 Dirceu Camargo Nunes 

Membro 

 Gilmar Francisco da Rosa 

Membro 
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