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 Processo: 040/100318/2021 

 Data: 25/02/2021  

  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) 
  
 
 

 

 

Referência: Tomada de Preço n° TCMRJ 1/2021 
Processo Administrativo n°: 040/100318/2021 
Recorrente: CHANGE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
 
 
 
 

Sr. Secretário-Geral da Presidência, 
 
 
 
   Trata-se de recurso administrativo interposto por licitante contra ato da Comissão 
Permanente de Licitação do TCMRJ na fase de habilitação no processo administrativo nº 
040/100007/2021, referente a licitação por Tomada de Preços nº 1/2021, cujo objeto é a reforma da 
garagem no subsolo do prédio sede do TCMRJ, conforme Memorial Descritivo do Projeto nº CPFRO 
4/2020, anexo ao Edital. 
 
I - DAS PRELIMINARES 
 
    O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa CHANGE PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, devidamente qualificada nos autos, em face do resultado da licitação na 
fase de habilitação, com fundamento na Lei 8.666/93 e alterações. 
 
a) Tempestividade: o presente recurso foi protocolado pela via formal no prazo legal constante no edital. 
 
b) Legitimidade: a empresa Recorrente participou das sessões públicas, fase de habilitação, apresentando 
credenciamento e envelopes da documentação de habilitação e proposta comercial.  
 
II - DAS FORMALIDADES LEGAIS 
 
   Cumprida as formalidades legais, registra-se que todos os demais licitantes foram 
cientificados da existência e trâmite do respectivo recurso administrativo. 
 
III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 
    A recorrente, insatisfeita com decisão desta CPL de habilitar as empresas C 1001 
MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI e LOCPLAN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, decidiu interpor recurso 
alegando, em síntese, que as mesmas não atenderam aos requisitos relacionados à Qualificação Técnica 
previstos no item 7.1.4 do Edital, em especial quanto ao quantitativo previsto na alínea “a” do referido item. 
 
IV - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 
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   Nas contrarrazões, apresentadas tempestivamente, a empresa LOCPLAN LOCADORA E 
SERVIÇOS LTDA rebateu as alegações apresentadas na peça recursal, pugnando pela mantença da 
decisão atacada. 

    A empresa C 1001 MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI não apresentou contrarrazões. 
 
V – DA ANÁLISE 
 

 Inicialmente, registramos que o Edital da Licitação em questão, estabelece no subitem 7.1.4 
a documentação a ser apresentada pelo licitante relacionada à qualificação técnica. 

 
(...) 
7.1.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:  
a) Capacitação Técnico-Operacional: apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativo aos serviços que 
compõem a parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação, conforme 
especificado na tabela abaixo:  
 

SERVIÇO UND. QUANT. PREVISTA  
NO PROJETO 

COMPROVAÇÃO 
MÍNIMA EXIGIDA 

Fornecimento e Instalação de Pastilha Cerâmica m² 102,75 50 

Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio  m² 46,82 20 

 
a.1) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo previsto na alínea “a”, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação.  
a.2) Poderão ser solicitadas todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) 
atestado(s), devendo à licitante apresentar, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação; endereço, telefone e e-mail atual da contratante e local em que foram prestados 
os serviços. 
(...) 

 
  Prevê, ainda, no subitem 8.3, a inabilitação do licitante que não atender as condições 
estabelecidas no item 7.  
 

(...)  
8.3 Serão inabilitadas as licitantes que desatenderem as condições estabelecidas no item 7. 
(...) 

 
   Os documentos relacionados à Qualificação Técnicas apresentados pelas empresas em 
questão foram juntados ao presente, nas peças 8 e 9. 
    
    Nos arrazoados apresentados, a Recorrente suscita que esta Comissão de Licitação, não 
observou a vinculação ao texto do edital. Obtemperamos este libelo frisando que a aplicação do art. 30, 
inc. II, da Lei nº 8.666/93, que se reporta à necessidade de comprovação de aptidão para desempenho de 
atividades pertinente e compatível com o objeto da licitação, permite, implícita e logicamente, a aceitação 
de comprovação mediante a demonstração de experiência anterior na execução de contratos similares, e 
não apenas idênticos, posicionando a decisão recorrida em harmonia ao princípio da razoabilidade. 
 
   O § 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 é explícito neste sentido, ratificando-se este 
entendimento, como se verifica:    

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) 
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 § 3º  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.”  
(...) 

 
   Sobre tal questão já destacou o TCU o seguinte entendimento, por meio do Informativo da 
Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 14 – Sessões de 27 e 28 de abril de 2010: 
 
                                                “SEGUNDA CÂMARA  

Aceitação, pelo pregoeiro, de atestado de capacidade técnica envolvendo objeto similar  
Por meio do Acórdão n.º 791/2010, a Segunda Câmara julgou improcedente representação que apontava 
indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 36/2009, conduzido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto era a aquisição de mobiliários escolares, constituídos de 
conjuntos de mesas e cadeiras para aluno e para professor, e de mesas acessíveis a pessoas em cadeira de rodas. 
Contra o aludido acórdão, a representante opôs embargos de declaração, apontando omissão na instrução da 
instrução técnica, na qual se baseara o acórdão embargado, por não terem sido “apreciados argumentos 
colacionados na representação proposta”. Alegou, em síntese, que a proposta do consórcio vencedor do certame 
não atendeu ao disposto no instrumento convocatório, no que diz respeito à quantidade mínima de 10% exigida, 
uma vez que os atestados apresentados não comprovavam a experiência no fornecimento de mobiliário escolar 
“compatível, em características, prazos e quantidades, com o objeto da presente licitação”. Em seu voto, o 
relator entendeu que os embargos não mereciam ser acolhidos, uma vez que a instrução da unidade técnica, que 
fundamentou o julgamento pela improcedência da representação, teria analisado exaustivamente a omissão 
suscitada. Ao contrário do alegado pelo embargante, defendeu que “o fato de o pregoeiro habilitar a proposta 
técnica do consórcio [...], aceitando como comprovação da capacidade técnica o fornecimento de mobiliários 
similares, e não somente idênticos, ao objeto da licitação, não atentou contra o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório”. À luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal, do art. 30, II, da Lei n.º 8.666/93, 
que se aplica subsidiariamente ao pregão, e da jurisprudência do TCU, não vislumbrou “qualquer 
impropriedade nessa previsão editalícia”. No caso concreto, a comprovação da capacidade técnico-operacional 
por meio de atestados que demonstrem a execução de objetos similares, e não apenas idênticos, “não põe em 

risco a execução do objeto contratado, até porque o Termo de Referência, além de definir todas as 
especificações técnicas de cada um dos tipos de mesas e cadeiras licitados, exige que, para a produção e 
entrega do mobiliário, é obrigatória a observação das referências dispostas em normas técnicas e 
dispositivos legais existentes no país, notadamente as normas brasileiras ABNT relacionadas diretamente 
ao objeto”. Ao final, o relator propôs e a Segunda Câmara decidiu rejeitar os embargos. Precedentes citados: 
Acórdãos nos 410/2006, 2.382/2008 e 1.899/2008, todos do Plenário. Acórdão n.º 1852/2010-2ª Câmara, TC-
003.276/2010-4, rel. Min. Benjamin Zymler, 27.04.2010.”  

   No mesmo sentido, trechos dos elucidativos acórdãos do Plenário da Corte de Contas da 
União.  

“Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante à qualificação técnica. 
Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte 
da Lei. É impossível deixar de remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação 
técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de 
garantir o mais amplo acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A Administração apenas está 
autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...) 
Talvez até se pudesse caracterizar a competência da Administração, na hipótese da fixação dos requisitos de 
qualificação técnica, como sendo de discricionariedade técnica. (...). 
Nos casos de discricionariedade técnica, a decisão do administrador será válida na medida em que for 
respaldada pelo conhecimento especializado. É isso que se passa com a competência para disciplinar a 
qualificação técnica na licitação. A Administração não está autorizada a fixar exigências fundando-se na 
simples e pura “competência” para tanto. Sempre que estabelecer exigência restritiva, deverá apresentar 
fundamento técnico-científico satisfatório. Deve evidenciar motivos técnicos que conduzam à similitude 
entre o objeto licitado e a exigência constante do edital.  
No entanto, o ônus da prova recai sobre a Administração. Ou seja, diante da dúvida, cabe à 
Administração demonstrar a necessidade da exigência formulada. Não é encargo do particular 
evidenciar a desnecessidade do requisito imposto pela Administração. Afinal, quem elaborou o ato 
convocatório foi a Administração. Não seria possível invocar a mera presunção de legitimidade dos atos 
administrativos para afastar o dever de a Administração explicar o motivo e o conteúdo das escolhas 
realizadas.”  

Acórdão 2883/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 
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“O art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, estabelece que comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade deve ser pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 
A melhor exegese da norma e a de que a referida comprovação de aptidão deva ser demonstrada 
exclusivamente mediante a comprovação de serviços similares.  
Nesse sentido, o § 5 o do referido art. 30, veda a exigência de comprovação e aptidão com quaisquer limitações 
não previstas na Lei que inibam a participação na licitação. 
A exigência de comprovação de aptidão em serviços diversos do objeto da licitação consubstancia limitação 
indevida a participação no procedimento licitatório, na medida em que não se pode inferir que a licitante 
inabilitada mediante este critério não estaria apta a executar o objeto licitado. Desta forma, entendo procedente 
a irregularidade apontada pelo representante.” 

Acórdão 2382/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 
“Consigne, no processo licitatório, de forma clara e expressa, quanto a exigência de comprovação de 
capacidade técnica de que trata o Art. 30 da Lei no 8.666/93, seja sob o aspecto técnico-profissional ou 
técnico-operacional, os motivos dessa exigência, bem assim demonstre tecnicamente que os parâmetros 

fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando-se de que a exigência não 
implica restrição ao caráter competitivo (em consonância com o entendimento firmado pelo TCU na Decisão 
1618/2002 Plenário e no Acordão 135/2005 Plenário).“ 

Acórdão 597/2008 Plenário 

 
“O art. 37, inciso XX I, da Constituição Federal permite três conclusões possíveis no que se refere a questão da 
qualificação técnica como requisito a habilitação previa dos interessados em participar de processos licitatórios 
implementados pela Administração Pública: 
• termo ‘qualificação técnica’, previsto no mencionado dispositivo constitucional, e genérico e comporta a 
capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional; 
• a exigência de qualificação técnica, como pressuposto indispensável a garantia mínima de que aqueles que 
vierem a contratar com a Administração cumprirão suas obrigações, prevista expressamente no texto 
constitucional acima indicado, esta reproduzida no inciso II do art. 30 da Lei no 8.666/1993 e não constitui, por 
si só, quando inserida nos instrumentos convocatórios, restrição indevida ao caráter competitivo de 

licitações realizadas pelo Poder Público; 
• as exigências de qualificação técnica, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, 
entretanto, não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de competição que deve 
permear os processos licitatórios realizados pela Administração Pública, mas constituir tão-somente garantia 
mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir as obrigações 
contratuais.”  

Acórdão 1523/2005 Plenário (Relatório do Ministro Relator) 

 
“Os critérios estabelecidos em procedimentos licitatórios para a qualificação técnico-operacional devem ater-se, 
única e exclusivamente, ao objetivo de selecionar uma empresa que tenha as condições técnicas e operacionais 
necessárias para realizar o empreendimento licitado.” 

Acórdão 2299/2007 Plenário (Sumário) 

 

  Por oportuno registramos que esta Comissão examinou os atestados apresentados com 
amparo nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, e do formalismo moderado.  

 
   Antes da análise do mérito, encaminhamos o presente à Comissão de Obras para 
manifestação, tendo em vista que a alegação ora apresentada é matéria de ordem técnica, a fim de que a 
mesma esclareça sobre a similaridade, ou não, dos serviços especificados nos atestados de capacidade 
técnica apresentados pelas empresas C1001 e LOCPLAN, com os previstos na alínea “a” do item 7.1.4 do 
Edital. 
 
   A Comissão de Obras, as peças 13, avaliou que as empesas C1001 e LOCPLAN não 
apresentaram em seus atestados de capacidade técnica a comprovação de atividades/serviços exigidos no 
Edital, esclarecendo que o serviço de colocação de piso cerâmico difere tecnicamente da instalação de 
pastilhas cerâmicas em parede, e que a instalação de portão metálico não corresponde a instalação de 
esquadrias de alumínio. 
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A Comissão de Obras verificou ainda que no Atestado de empresa C1001, consta a 
instalação de 15 janelas de alumínio, sem contudo indicar a área (m2). Portanto, não é possível aferir se o 
naquele caso atende ao quantitativo exigido no Edital. 
  

A Comissão de Obras finaliza sua análise manifestando-se favorável ao acolhimento das 
alegações apresentadas pela Recorrente. 

 
 Acolhemos a manifestação técnica emitida pela Comissão de Obras, quanto ao fato da 

instalação de portão metálico não apresentar similaridade com  a instalação de esquadrias de alumínio, 
bem como por conta da ausência, no atestado apresentada pela empresa C1001, do quantitativo, em m², 
das janelas de alumínio efetivamente instaladas, não foi possível aferir se o quantitativo exigido no Edital 
foi atendido, cabendo o registro, neste caso específico, que a empresa em questão poderia, se tivesse 
apresentado suas contrarrazões ao recurso em análise, sanar essa questão apresentando a informação 
pendente. 

 
  Entretanto, respeitosamente, discordamos da análise emitida pela Comissão de Obras em 
relação à falta de similaridade entre a instalação de piso cerâmico com a instalação de pastilha cerâmica, 
pois entendemos, s.m.j, que ambos os serviços possuem a mesma natureza de complexidade, qual seja, a 
instalação de revestimento cerâmico.  
 
VI – DA CONCLUSÃO 
 
   Tendo em vista os argumentos constantes nas razões do recurso, bem como a 
manifestação da área técnica deste TCMRJ sobre a matéria, resolvemos CONHECER o recurso 
interposto, considerando-o PARCIALMENTE PROCEDENTE, revendo a decisão da CPL registrada na Ata 
da reunião datada de 18/02/2021, passando a considerar INABILITADAS as empresas C1001 
MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI e LOCPLAN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA na Licitação por Tomada 
de Preços nº 1/2021. 

 
Diante de todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior. 

 
Respeitosamente, 

 
Em 10 de março de 2021 

 
Assinado eletronicamente 

HEITOR DA SILVA FERRAZ 
Presidente CPL 
Matr. 40/900.661 
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DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 11/03/2021

Processo nº 40/100.235/2021
a) OBJETO: Aquisição de Material de Copa
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e C G COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 681,50 (seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

Processo nº 40/100.235/2021
a) OBJETO: Aquisição de Material de Cozinha
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e COMERCIAL LB MIX LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze reais e cinquenta centavos)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

Processo nº 40/100.235/2021
a) OBJETO: Aquisição de Material de Higiene
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e JSP COMERCIO DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA.

c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 1.404,00 (um mil, quatrocentos e quatro reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 11/03/2021

Processo nº 40/100.076/2019
a) OBJETO: Serviços de rede de transporte de telecomunicações
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e CLARO S. A.
c) RAZÃO: Atendimento da situação emergencial ou calamitosa
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 17.372,10 (dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e dez centavos)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 12/03/2021

PROCESSO Nº 040/100.318/2021
Assunto: Recurso - Tomada de Preços TCMRJ CPL-TP nº 01/2021 (P.A. nº 040/100.007/2021)
Objeto: Reforma da garagem no subsolo do prédio sede do TCMRJ
Interessado: CHANGE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

CONHEÇO O RECURSO de P003, interposto pela empresa CHANGE PROJETOS E EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI, na fase de habilitação no processo licitatório Tomada de Preços nº 01/2021 e quanto ao mérito, 
JULGO PROCEDENTE o pedido contra a decisão proferida pela CPL nos autos do processo administrativo 
nº 040/100.007/2021, registrada na Ata da reunião datada de 18/02/2021, uma vez que não apresentaram em 
seus atestados de capacidade técnica a comprovação de atividades/serviços exigidos no Edital, com base na 
manifestação da área técnica deste TCMRJ, de peças P012 a P014, e no Parecer de peça P016 da douta 
Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Presidência, que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão.
Encaminhe-se à CPL, para considerar inabilitadas a seguirem nas demais fases do presente certame licitatório, as 
empresas licitantes C1001 MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI e LOCPLAN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
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