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I. RELATÓRIO 

 
Trata-se da análise do recurso interposto pela empresa MGA Engenharia e Soluções Contra 

Incêndio Ltda em desfavor da decisão da Equipe Técnica da Licitação que a declarou inabilitada para o Lote 

nº 01, do Pregão Eletrônico 097/2020, Edital 126/2020. 

 

O objeto do certame é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

de elaboração de projetos de combate e prevenção a incêndio nas escolas, creches e outros 

estabelecimentos vinculados à rede municipal de ensino do Município de Registro-SP. 

 

A recorrente afirma que o motivo de sua inabilitação teria sido a “... falta de demonstração de 

vínculo entre o engenheiro detentor da CAT, Ricardo Dias, e empresa MGA ENGENHARIA licitante”. 

Transcreve-se o trecho correspondente da peça recursal. 

 
“ (....) 
JUSTIFICATICA DADA NO COMPTRASBR, PELA PREFEITURA. 
Nota-se no texto, que o motivo da inabilitação foi a falta de demonstração de vínculo entre o 
engenheiro detentor da CAT, Ricardo Dias, e empresa MGA ENGENHARIA licitante neste 
processo”. 
(...)”                                                                                                                                (grifamos) 

 

Na Ata de Julgamento do Pregão, destacamos a justificativa da decisão da Equipe de Licitação 

(despacho n.º 123 – 1. Doc. PA 205/2020). 

 
 
1ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2020  
“1. Em atendimento ao Despacho 121- 205/2020, mantivemos a análise anterior, documentado 
no Despacho 13-205/2020, e reafirmamos que a empresa participante MGA Engenharia e 
Soluções Contra Incêndio LTDA, não atende a exigência de apresentação dos Acervos 
Técnicos em nome da Empresa, estando habilitada apenas para o Lote 02, e permanecendo 
Inabilitada para o Lote 1, pois não se comprova a quantidade mínima exigida de 50% da 
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área projetada, que representa A= 17.618,51 m², sendo considerada apenas a CAT 
2620210007155, do Engenheiro Civil Victor Hugo Augusto da Silva (CREASP): 5070635902, 
com A= 6.292,22 m², portanto não se evidenciou as habilidades teóricas e práticas da empresa 
para execução do objeto a ser contratado. 2. A CAT do Profissional Técnico Engenheiro Civil 
Ricardo Dias (CREA-SP): 5063902413, que foi apresentada, está em nome de Empresa 
Diversa a participante do Pregão Eletrônico nº 097/2021, sendo a razão social em nome da 
empresa Invicta Energia Solar e Engenharia LTDA, portanto a CAT de nº 2620200000462, 
não foi considerada na somatória da Qualificação Operacional para concorrer ao Lote 01. 
3. É a nossa manifestação. 
(...) 
Diante da manifestação da Equipe Técnica, opinamos pelo desprovimento do recurso 
impetrado pela empresa MGA ENGENHARIA E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA., 
uma vez que o Edital prevê a exigência de Qualificação Técnica Operacional (item 14.2.4.1 
) e o atestado apresentado pela empresa (CAT 2620200000462) não atende ao quantitativo 
exigido para o Lote 01, pois o atestado apresentado não serve para Qualificação 
Operacional, tão somente para Qualificação Técnica Profissional. Diante do que fora 
exposto, encaminha-se este processo à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança 
Pública para análise e parecer. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio. 

(grifamos) 
 
 
O regramento da comprovação de qualificação técnica operacional e de qualificação técnica 

profissional, consta no item 14.2.4, do Edital. Vejamos: 

 
14.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
14.2.4.1. Operacional  
 
a) Registro ou inscrição na entidade respectiva (CREA/CAU/CFT), tendo no seu ramo de 
serviços, as atividades que se enquadrem no Termo de Referência, devidamente comprovadas;  
 
b) CAT e atestado referente a diagnóstico e ou levantamento técnico, projeto de aprovação e 
executivo de prevenção e combate a incêndios e regularização de edificações, cuja área mínima 
deverá ser de 50% da área projetada, visando a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros):  
 

 
 

14.2.4.2. Profissional  
 
a) A CONTRATADA deverá conter em seu acervo, profissionais com atestados de capacidade 
técnica compatíveis ao objeto contratado, devidamente registrado em órgãos públicos; habilitados e 
em conformidade com as resoluções específicas de seus respectivos conselhos (CREA, CAU ou 
CFT), preenchendo todos os requisitos prescritos nas resoluções CONFEA para engenheiros, CAU 
para arquitetos e urbanistas e CFT para técnicos;  
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b) A contratada deverá apresentar seu responsável técnico, habilitado no CREA/CAU/CFT, com CAT 
e atestado referente a diagnóstico/levantamento técnico, projeto de aprovação e executivo de 
prevenção e combate a incêndios e regularização de edificações, visando à obtenção do CLCB 
(Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) ou AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), 
conforme o caso.  
 
c) Declaração contendo relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela 
execução dos serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus 
membros, cuja comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante contrato social, registro 
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação 
de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços, conforme Súmula 25 do TCESP. A comprovação de vínculo profissional é 
devido apenas ao licitante vencedor quando da assinatura do contrato. Os profissionais indicados 
poderão ser substituídos, conforme o art. 30 § 10º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Modelo estabelecido no Anexo V.  

 
 

II - FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para clareza, fundamental lembrarmos o que trata a capacidade técnica OPERACIONAL e a 

capacidade técnica PROFISSIONAL: 

a) a capacidade técnico‐operacional, prevista no art. 30, inc. II da Lei 8.666/93, diz respeito à 

capacidade operativa da empresa licitante, mediante 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 adequado e disponível para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos;” e  

b) a capacidade técnico‐profissional, prevista no inc. I do §1º do art. 30 da Lei 8.666/93, se 

refere à capacitação técnica dos profissionais vinculados à empresa licitante e que executarão o objeto 

“comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.” 

 
Sobre a necessidade de não se confundir a capacidade técnico-operacional, que é da 

empresa, com a capacidade técnico-profissional, que é dos profissionais responsáveis, destaca-se a  

jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

 “Enquanto a capacitação técnico-profissional está relacionada à qualificação do corpo técnico, a 
capacitação técnico-operacional, por sua vez, é bem mais ampla e alcança requisitos empresariais, tais 
como estrutura administrativa, métodos organizacionais, processos internos de controle de qualidade, 
etc. Na prática, a qualificação comprovada de um profissional não é suficiente para garantir a 
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experiência operacional da empresa à qual esse profissional esteja vinculado, seja na condição de 
prestador de serviço ou na condição de sócio, e, consequentemente, a qualidade da execução contratual 
poderá ser comprometida. Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário”. 

Neste diapasão, tratando de prova de capacidade técnico-profissional o objetivo dessa 

comprovação é assegurar à Administração que a empresa, se contratada, disporá de profissional com 

experiência compatível com o objeto a ser executado.  

 

Portanto, a CAT – Certidão de Habilitação Técnica em nome do Engenheiro Civil Ricardo Dias 

comprovaria a habilitação do profissional e que a ele pertence. Inclusive por ter sido emitida a junto a terceira 

pessoa jurídica, a empresa Invicta Energia Solar Engenharia Ltda. 

 
Contudo, para a prova da capacidade técnico-operacional é necessário comprovar que a 

empresa executou obra com características compatíveis ao objeto a ser executado. No caso, competia à 

empresa MGA Engenharia e Soluções Contra Incêndio Ltda comprovar, também, a execução do objeto do 

certame e na quantidade mínima de 17.618,51 metros quadrados, ônus do qual não se desincumbiu. 

 
 

III - CONCLUSÃO  
 
Diferentemente do que consta na peça recursal, a decisão da inabilitação da empresa MGA 

não foi motivada por “falta de demonstração de vínculo entre o engenheiro detentor da CAT, Ricardo Dias, e 

empresa MGA ENGENHARIA licitante neste processo”. Neste aspecto, o item 14.2.4.2 – “c” do Edital é 

expresso no sentido de que “A comprovação de vínculo profissional é devido apenas ao licitante vencedor 

quando da assinatura do contrato”.  

 

Na verdade, a decisão da Equipe de Licitação foi motivada no descumprimento do previsto no 

item 14.2.4.1. Operacional, alínea “b” e tabela que o instrui, acima mencionados.  

 

Repisemos o que consta na 1ª Ata de Julgamento do pregão Eletrônico nº 097/2020 : 

 

“1. Em atendimento ao Despacho 121- 205/2020, mantivemos a análise anterior, documentado 
no Despacho 13-205/2020, e reafirmamos que a empresa participante MGA Engenharia e 
Soluções Contra Incêndio LTDA, não atende a exigência de apresentação dos Acervos 
Técnicos em nome da Empresa, estando habilitada apenas para o Lote 02, e 
permanecendo Inabilitada para o Lote 1, pois não se comprova a quantidade mínima 
exigida de 50% da área projetada, que representa A= 17.618,51 m², sendo considerada 
apenas a CAT 2620210007155, do Engenheiro Civil Victor Hugo Augusto da Silva (CREASP): 
5070635902, com A= 6.292,22 m², portanto não se evidenciou as habilidades teóricas e práticas 
da empresa para execução do objeto a ser contratado.  
2. A CAT do Profissional Técnico Engenheiro Civil Ricardo Dias (CREA-SP): 5063902413, 
que foi apresentada, está em nome de Empresa Diversa a participante do Pregão 
Eletrônico nº 097/2021, sendo a razão social em nome da empresa Invicta Energia Solar e 
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Engenharia LTDA, portanto a CAT de nº 2620200000462, não foi considerada na somatória 
da Qualificação Operacional para concorrer ao Lote 01.”. 

 
 
Com efeito, vemos que a recorrente trouxe um atestado referente a obra que integra o acervo 

técnico pessoal de um profissional, o Engenheiro  Ricardo Dias, junto a terceira pessoa, a empresa Invicta 

Energia Solar Engenharia Ltda, documento que não se mostra hábil a comprovar qualificação técnico-

operacional da MGA, especificamente, para a comprovação da execução do objeto do certame no 

quantitativo mínimo, mensurado em metros quadrados de obra, conforme o Edital. 

 
 

 Diante de todo o exposto, OPINA-SE pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO da empresa MGA 

Engenharia e Soluções Contra Incêndio Ltda, devendo ser mantida a decisão da Equipe de Licitação pela 

inabilitação para Lote nº 01, do Pregão Eletrônico 097/2020 (Edital 126/2020). 

 
 
Essas seriam as considerações a serem feitas a respeito do presente pleito, sem embargo de 

outros entendimentos, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito.  

 

Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Registro para 

deliberação.  

 

                                                                    Registro, 13 de setembro de 2021. 

 
 

SANDRA TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública  

Prefeitura Municipal de Registro 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


