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RELATÓRIO

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO, com pedido de cautelar, formulada pela
empresa

UNIVERSO

VIANA

EMPREENDIMENTOS

LTDA

em

face

da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES, devido a supostas irregularidades
ocorridas na Concorrência Pública nº 001/2019, cujo objeto é a “contratação de
empresa para conclusão da reforma, ampliação e urbanização da Praça Central da
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Barra, localizada no Município de Marataízes”, no valor de R$ 1.925.566,10 (um
milhão, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez
centavos).
Em

síntese,

alega

a

Representante

que

“existem

fortes

indícios

de

superdimensionamento, irregularidades na exigência de capacidade técnicooperacional e habilitação equivocada da empresa Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP” (vencedora da licitação).
Por meio da Decisão Monocrática 00539/2019 (peça 07), o então Conselheiro
relator à época, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, conheceu da representação,
uma vez atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, contudo, antes de
determinar a abertura da instrução processual e de analisar o pleito cautelar,
determinou a notificação dos agentes responsáveis: o Presidente da Comissão de
Licitação, sr. Oldair da Silva Ferreira, o Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo, sr. Ricardo Pepe Reis, para que no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, se manifestassem sobre os indícios de irregularidades identificados e
apresentassem cópia integral do processo administrativo referente aos fatos
narrados. Determinou, também, a notificação do Prefeito Municipal, sr. Robertino
Batista da Silva, dando-lhe ciência do procedimento fiscalizatório em curso, para
que, no uso de suas atribuições legais, adotasse as providências que entendesse
necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram esclarecimentos na forma
da Defesa/Justificativa 00738/2019-9 (peça 15) e Peças Complementares (peças
16 a 130).
Por conseguinte, os autos foram enviados à Secretaria de Controle Externo de
Engenharia e Meio Ambiente – Secex Engenharia que, nos termos da Manifestação
Técnica 10489/2019-4 (peça 133), propôs o indeferimento da medida cautelar, em
razão da inexistência dos pressupostos de concessão da cautelar, a determinação
da oitiva das partes para que se pronunciassem em até 10 (dez) dias e
encaminhassem, preferencialmente em formato digital, os desenhos técnicos que
fornecessem informações dos pisos a serem aplicados na praça, e ainda, que fosse
dada ciência ao representante do teor da decisão a ser proferida.
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Tal proposta foi acolhida no Voto do Relator 04980/2019-3 (peça 136), no qual
também consta a determinação de tramitação dos autos em rito ordinário.
Em sessão da Primeira Câmara, foi prolatada a Decisão 02775/2019-3 (peça 137)
em consonância com os termos do Voto.
Em resposta à notificação, os responsáveis apresentaram esclarecimentos na forma
da Defesa/Justificativa 01555/2019-9 (peça 155) e Resposta de Comunicação
01300/2019-2 (peça 156).
Encaminhados os autos a área técnica para instrução, o Núcleo de Controle
Externo de Edificações – NED elaborou a Manifestação Técnica 00035/2020-1
(peça 161) e a correspondente Instrução Técnica Inicial 00005/2020-9 (peça 162),
sugerindo a citação dos agentes responsáveis para apresentarem razões de
justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos
indicativos de irregularidade abaixo reproduzidos:

RESPONSÁVEIS

SUBITENS/
IRREGULARIDADES

Robertino Batista da Silva

2.3 Critério subjetivo de
avaliação
dos
atestados
técnicos

Prefeito Municipal

2.1.a
Inconsistências
relevantes
no
dimensionamento de item de
serviço
Ricardo Pepe Reis
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

2.1.b Descumprimento ao
subitem 1.2 da Decisão
2775/2019-3
da
Primeira
Câmara
2.2 Exigência de capacidade
técnico-operacional
para
objeto
que
não
possui
significativa complexidade em
sua execução
2.3 Critério subjetivo de
avaliação
dos
atestados
técnicos

Oldair da Silva Ferreira

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

2.1.b Descumprimento ao
subitem 1.2 da Decisão

Identificador: 5EE48-FE1F8-DF4E4

ACÓRDÃO-TC-358/2021
is/al

Presidente da Comissão de Licitação

Gedson Barreto de Victa Rodrigues
Procurador-Geral do Município

Avantec Engenharia Ltda.
Empresa autora do projeto

2775/2019-3
Câmara

da

Primeira

2.3 Critério subjetivo de
avaliação
dos
atestados
técnicos
2.1.a
Inconsistências
relevantes
no
dimensionamento de item de
serviço

Sugeriu, ainda, a referida MT, a notificação da empresa contratada para executar a
obra, Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, na pessoa do seu
representante legal.
Após manifestação dos responsáveis conforme Defesa/justificativa 00383/2020-7,
peça 187, (Gedson Barreto de Victa Rodrigues), Resposta de Comunicação
00328/2020-8, peça 190, e Defesa/justificativa 00389/2020-4, peça 191, (Robertino
Batista da Silva, Ricardo Pepe Reis e Oldair da Silva Ferreira), Defesa/justificativa
00384/2020-1, peça 194, Peça Complementar 11466/2020-9 (peça 196) e Peça
Complementar 11464/2020-1, peça 197 (Avantec Engenharia Ltda.), o NED se
manifestou através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02464/2020-1 (peça
209), propondo o seguinte encaminhamento:
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Considerando as análises aqui precedidas e as motivações adotadas
nestes autos, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Critério subjetivo de avaliação dos atestados técnicos
Base Legal: Art. 3º, caput, e art. 40, VII, ambos da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: Ricardo Pepe Reis, Gedson Barreto de Victa Rodrigues
e
Robertino Batista da Silva.
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC
261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1 Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar
procedente a Representação em face do senhor Ricardo Pepe Reis
- Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, em razão do
cometimento de infração disposta no item 2.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva, com amparo nos artigos 329, § 3º e 178, inciso II da
Resolução TC 261/2013 (RITCEES), aplicando-lhe multa, nos termos
do art. 388 do RITCEES.
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3.2.2 Rejeitar as razões de justificativa e julgar procedente a
Representação em face do senhor Gedson Barreto de Victa
Rodrigues - Procurador-Geral do Município, em razão do
cometimento de infração disposta no item 2.3 desta Instrução Técnica
Conclusiva, com amparo nos artigos 329, § 3º e 178, inciso II da
Resolução TC 261/2013 (RITCEES), aplicando-lhe multa, nos termos
do art. 388 do RITCEES.
3.2.3 Rejeitar as razões de justificativa e julgar procedente a
Representação em face do senhor Robertino Batista da Silva Prefeito Municipal, em razão do cometimento de infração disposta
no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo nos
artigos 329, § 3º e 178, inciso II da Resolução TC 261/2013
(RITCEES), aplicando-lhe multa, nos termos do art. 388 do RITCEES.
3.2.4 Acolher as razões de justificativa do senhor Oldair da Silva
Ferreira em razão do disposto nos itens 2.1 desta ITC.
3.2.5 Acolher as razões de justificativa da empresa autora do projeto
Avantec Engenharia Ltda. em razão do disposto nos itens 2.1 desta
ITC.
3.3 Dar ciência ao Representante da Decisão que vier a ser proferida.

A 3ª Procuradoria de Contas, através do Parecer 00359/2021-1 (peça 213), da
lavra do douto procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na supracitada ITC.
Tendo os autos integrado a pauta da 14ª Sessão da 1ª Câmara Virtual, a
procuradora do sr. Robertino Batista da Silva apresentou, em sede de sustentação
oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Áudio
ou Vídeo da Sustentação Oral 00037/2021-7 (Documentos Complementares).
II.

FUNDAMENTAÇÃO

Examinado os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído,
portanto apto à apreciação do mérito, eis que observado todos os trâmites legais e
regimentais.
Procedidas essas observações, passo a expor as razões que embasaram o meu
convencimento com base nas irregularidades indicadas na Instrução Técnica,
confrontando–as com as alegações de defesa trazidas pelos agentes responsáveis e
terceiro interessado.
II.1 INCONSISTÊNCIAS NO DIMENSIONAMENTO DE ITEM DE SERVIÇO E
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DESCUMPRIMENTO AO SUBITEM 1.2 DA DECISÃO 2775/2019-3 DA PRIMEIRA
CÂMARA
Conforme se infere da Manifestação Técnica 35/2020-1, no item 2.1, foram apuradas
as seguintes irregularidades:
“O representante entende que a quantidade estimada para a pavimentação
da obra de conclusão da reforma, ampliação e urbanização da praça foi
superdimensionada quando comparada com a do contrato anterior
(Contrato 255/2017), por meio do qual já havia sido executada parte da
pavimentação.
Nos esclarecimentos preliminares, os responsáveis argumentaram que a
empresa responsável pela elaboração dos projetos se pronunciou acerca
da questão em um relatório anexado à justificativa apresentada.
Na análise descrita na Manifestação Técnica 10489/2019-4 foi examinado
o referido relatório emitido pela empresa Avantec Engenharia Ltda., a qual
é a responsável pela elaboração do projeto da Praça Central, além de ter
sido contratada para prestar serviços de gerenciamento, supervisão e
fiscalização de diversas obras municipais, dentre as quais a da Praça
Central.
Conforme exposto naquela manifestação técnica, a empresa Avantec
Engenharia Ltda. afirma que a elaboração de um novo projeto se fez
necessária em razão de patologias decorrentes de má execução do piso
granilite no bojo do Contrato 255/2017. Dessa forma, o novo projeto
“envolveu além das alterações de quantidades, mudanças severas quanto
à concepção do piso final acabado da praça”, tendo sido adotado dois
cenários “de variações naturais de uma obra de reforma”, um com uma
estimativa menor de quantitativos e outra maior. Afirma a empresa que foi
escolhido o segundo cenário “a fim de garantir que não houvesse a
reincidência dos problemas alhures elencados”.
Assim, as informações da empresa Avantec Engenharia Ltda. indicariam
que pode ter havido um superdimensionamento da quantidade de piso,
uma vez que foi adotado um cenário mais conservador.
Para verificar se a quantidade de piso foi superestimada é necessário
analisar o projeto elaborado pela Avantec Engenharia Ltda., o qual deve
conter todos os desenhos técnicos que forneçam informações das
dimensões dos pisos a serem aplicados na praça (comprimento, largura e
espessura). No entanto, os desenhos técnicos, os quais provavelmente
constam do documento “Volume 02 - Projeto de Execução” 1, não haviam
1

O documento “Volume 02 - Projeto de Execução”, elaborado pela empresa Avantec Engenharia Ltda., foi mencionado no
documento “Volume 01 – Relatório do Projeto e Orçamento”, o qual consta da peça “018 - Peça Complementar 13982/20191”.
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sido acostados aos presentes autos.
Nesse sentido, foi proposto na Manifestação Técnica 10489/2019-4 a
notificação
dos
responsáveis
para
que
encaminhassem,
“preferencialmente em formato digital, os desenhos técnicos que forneçam
informações das dimensões dos pisos a serem aplicados na praça”. A
proposta foi acolhida no Voto do Relator 04980/2019-3, bem como na
Decisão 2775/2019-3 da Primeira Câmara.
Contudo, nos esclarecimentos apresentados pelo Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo e pelo Presidente da Comissão de Licitação não foram
anexados os desenhos técnicos solicitados, somente um relatório
elaborado pela Avantec Engenharia Ltda. em 5/11/2019, no qual constam
as seguintes informações para o que foi requerido:
Em atendimento ao solicitado, a memória de cálculo da área referente a
aplicação do piso FULGET foi reavaliada em consonância aos arquivos
digitais do Projeto em questão [disponibilizado em anexo], respeitando,
portanto, o quantitativo licitado para o item “Piso tipo fulget resinado,
executado com agregados naturais coloridos e resina epóxi, incluindo
composto endurecedor de resina e corante”, que é igual a 144,80m³
(cento e quarenta e quatro metros cúbicos), conforme justificado adiante.
Desta forma, diante do referido cenário, com uma estimativa final compatível
em planilha e projeto, não havendo problemas alhures elencados.
[...]

Ressalte-se que os mencionados “arquivos digitais do Projeto” não foram
trazidos aos presentes autos, de modo a possibilitar a verificação de sua
compatibilidade com a reavaliação da memória de cálculo realizada pela
empresa. Constata-se, portanto, descumprimento ao subitem 1.2 da
Decisão 2775/2019-3 da Primeira Câmara, a qual determinou que o
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Sr. Ricardo Pepe Reis, e o
Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Oldair da Silva Ferreira,
apresentassem os desenhos técnicos.
Vale lembrar que na Manifestação Técnica 10489/2019-4 foram apontadas
inconsistências relevantes no dimensionamento do quantitativo de piso tipo
fulget, as quais careciam de justificativas por parte da Administração
Municipal de Marataízes.
As inconsistências se referem às diferentes informações encontradas em
alguns elementos técnicos. No relatório emitido pela empresa Avantec
Engenharia Ltda. em 1/7/20192 consta a informação de que a quantidade
de 144,80 m³ de piso tipo fulget resinado foi obtida a partir do seguinte
dimensionamento:

2

Encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, por meio do documento “OF0045/2019”.
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Aplicação em 1.688m² deste piso sobre piso em granilite na espessura
máxima de 2,0cm.



Aplicação em 317m² deste piso sobre o perímetro exposto dos meios-fios da
praça na espessura máxima de 5,0cm.



Aplicação em 2.457m² deste piso sobre o restante útil interno da praça já
contemplando correções de caimento etc. na espessura máxima de 3,5cm.



Aplicação em 263m² deste piso sobre as calçadas do lado oposto a praça,
somente no entorno das faixas de pedestres, para criar a mesma identidade
urbanística, na espessura máxima de 3,5cm.

Esse dimensionamento, entretanto, difere do que consta no documento
“Memorial de Cálculo”, integrante do “Volume 01 – Relatório do Projeto e
Orçamento”, a partir do qual foi obtido a mesma quantidade de 144,80 m³
utilizando outros valores de áreas e espessuras, conforme mostrado a
seguir:
PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

Área do granilite

0,02

2.280,00

45,60

Área da regularização

0,02

2.960,00

59,20

Perímetro do meio-fio

0,02

2.000,00

40,00

CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

TOTAL

UNIDADE

02 PAVIMENTAÇÃO
Piso tipo fulget resinado, executado com agregados naturais coloridos e resina
02.01.03 epóxi, incluindo composto endurecedor de resina e corante

QUANTIDADE

144,80

m³

02.01.04 Concreto de regularização em Vias Urbanas
Área da regularização

0,015 2.960,00

QUANTIDADE

44,40
44,40

Constatou-se, portanto, que todas as áreas de piso tipo fulget
discriminadas no relatório (sobre piso granilite, perímetro do meio-fio e
regularização) são diferentes das dimensionadas na “Memória de Cálculo”,
bem como a espessura do piso a ser aplicado no perímetro do meio-fio (no
relatório é de 5 cm, enquanto na “Memória de Cálculo” é de 2 cm).
No relatório elaborado pela Avantec Engenharia Ltda. em 5/11/2019 e que
acompanha os esclarecimentos do Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo e do Presidente da Comissão de Licitação, a empresa
apresentou um novo dimensionamento, conforme mostrado a seguir:
[...]
Foram adotados os dimensionamentos dos quantitativos de piso, tendo
como parâmetro a área total revisada em 5.339,87m² tipo FULGET, sendo
observada as quantidades a seguir:


Aplicação em 2.210,82m² deste piso sobre piso em granilite na espessura
máxima de 2,0cm.
[...]



Aplicação em 1.554,39m² (Somatória das áreas de regularização: Fulget cor
azul 499,89m² + Fulget cor amarelo 492,34m² + Fulget cor marrom
562,16m²) deste piso sobre o acabamento em regularização na espessura
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máxima de 4,0cm. A alteração da espessura é devido ao nivelamento de
cota entre os pisos acabados, conforme ilustrado adiante.



Aplicação em 1.129,00m² deste piso sobre as extensões das calçadas ao
redor da praça, promovendo identidade urbanística, na espessura máxima
de 2,0 cm.

[...]


Aplicação em 1.383,56ml deste piso sobre o perímetro dos meios-fios da
praça na espessura máxima de 4,0cm. Essa extensão é multiplicada por
uma largura de 25cm, medida referente a somatória da largura de topo de
10cm e pela altura de 15cm de altura apenas de uma fase lateral de meiofio, totalizando uma área de 345,89m², conforme ilustrado adiante.

[...]


Aplicação em 662,95ml deste piso sobre o perímetro dos meios-fios das
calçadas do entorno na espessura máxima de 2,0cm. Essa extensão é
multiplicada por uma largura de 15cm, medida referente a altura apenas de
uma face lateral do meio-fio, totalizando uma área de 99,44m², conforme
ilustrado adiante.

[...]

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 5EE48-FE1F8-DF4E4

ACÓRDÃO-TC-358/2021
is/al



Adiante é apresentado os desenhos técnicos em Formato digital,
fornecendo informações das identificações das áreas em questão cujo
material a ser aplicado é o Fulget, com suas respectivas dimensões de piso
e serem aplicados na obra da praça.

Da análise desse novo dimensionamento, observa-se que os valores
diferem dos apresentados anteriormente no relatório de 1/7/2019 e na
“Memória de Cálculo” elaborados pela empresa, o que evidencia que o
dimensionamento constante no projeto básico utilizado para licitar o objeto
não correspondia ao que seria executado.
Cabe destacar que previamente à licitação para contratação de obra de
engenharia devem ser realizados levantamentos preliminares e elaborado
o respectivo projeto básico com nível de precisão adequado para
caracterizar a obra, em conformidade com o art. 6º, IX e art. 7º, § 2º, I, da
Lei 8.666/19933.
Observa-se, ainda, que apesar dos elementos técnicos apresentarem
valores de áreas e espessuras diferentes, coincidentemente o volume de
piso sempre é o mesmo: 144,80 m³.
Vale lembrar que o volume estimado para o piso tipo fulget impactou
diretamente na fase de habilitação do certame, uma vez que foi exigida
para fim de qualificação a comprovação de que o licitante tenha executado
50% desse quantitativo de serviço.
Do exposto, verifica-se que o novo dimensionamento do quantitativo de
piso tipo fulget elaborado pela Avantec Engenharia Ltda. reforça o
entendimento de que o projeto básico utilizado na licitação do objeto não
foi elaborado com nível de precisão adequado, uma vez que os elementos
técnicos trazidos aos autos apresentam informações divergentes.
Ademais, tendo em vista que não foram trazidos aos autos os “arquivos
digitais do Projeto” mencionados pela Avantec Engenharia Ltda., não há
como verificar a compatibilidade das informações constantes nos
desenhos técnicos com a reavaliação da memória de cálculo realizada
pela empresa.
Do exame dos autos, observa-se que o Secretário Municipal de Obras e
3

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço [...]
[...]
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em
particular, à seguinte sequência:
[...]
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do
processo licitatório;
[...]
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Urbanismo, Sr. Ricardo Pepe Reis, encaminhou solicitação de contratação
do objeto ao Prefeito Municipal de Marataízes, por meio do documento
“SEMOU - MEMO. 041/2019”, com base em documentação de sua autoria
intitulada “projeto básico” (que compõe o Anexo V do edital), que
apresenta somente algumas informações sobre o objeto, e no “Projeto
Executivo de Engenharia, Urbanismo e Paisagismo para a conclusão das
obras da Praça Central da Barra - Marataízes/ES” elaborado pela empresa
Avantec Engenharia Ltda., no qual consta a “Memória de Cálculo”.
A empresa também é a autora dos relatórios emitidos em 1/7/2019 e
5/11/2019, mencionados anteriormente.
Ante todo o exposto, contata-se as seguintes irregularidades:
a) Inconsistências relevantes no dimensionamento de item de serviço;
b) Descumprimento ao subitem 1.2 da Decisão 2775/2019-3 da Primeira
Câmara.
Nesse contexto, sugere-se a citação dos responsáveis, com fundamento
nos argumentos apresentados a seguir:
Base Legal: art. 6º, IX, caput, c/c art. 7º, § 2º, I, da Lei 8.666/1993, e art.
1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES)4

Responsável: Ricardo Pepe Reis (Secretário Municipal de Obras
e Urbanismo)
Conduta: encaminhar solicitação de licitação com base em
elementos técnicos que apresentam inconsistências relevantes no
dimensionamento de item de serviço. O responsável também
deixou de encaminhar os desenhos técnicos que forneçam
informações das dimensões dos pisos a serem aplicados na praça
(comprimento, largura e espessura).
Nexo de Causalidade: ao solicitar a realização de licitação com
base em elementos técnicos que apresentam inconsistências,
propiciou a abertura de processo licitatório sem que houvesse
projeto básico com nível de precisão adequado. Ademais, ao não
encaminhar os desenhos técnicos solicitados descumpriu o que foi
determinado no subitem 1.2 da Decisão 2775/2019-3 da Primeira
4

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos
termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete:
[...]
§ 3º O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar e examinar, a qualquer tempo, todos os
elementos necessários ao exercício de suas competências, inclusive os sistemas eletrônicos de processamento e os bancos de
dados, não lhe podendo ser sonegado processo, documento ou informação, a qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade.
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Câmara.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta
diversa daquela adotada, uma vez que como Secretário Municipal
de Obras e Urbanismo tem ciência da importância do projeto
básico nas contratações de obras. Também é razoável que
encaminhasse os desenhos técnicos solicitados, uma vez que foi
notificado da Decisão 2775/2019-3 da Primeira Câmara.
Responsável: Oldair da Silva Ferreira (Presidente da Comissão
de Licitação)
Conduta: não encaminhar os desenhos técnicos que forneçam
informações das dimensões dos pisos a serem aplicados na praça
(comprimento, largura e espessura).
Nexo de Causalidade: ao não encaminhar os desenhos técnicos
solicitados descumpriu o que foi determinado no subitem 1.2 da
Decisão 2775/2019-3 da Primeira Câmara.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta
diversa daquela adotada, uma vez que foi notificado da Decisão
2775/2019-3 da Primeira Câmara.
Responsável: Avantec Engenharia Ltda. (empresa autora do
projeto)
Conduta: elaborar elementos técnicos que apresentam
inconsistências relevantes no dimensionamento de item de
serviço.
Nexo de Causalidade: ao elaborar elementos técnicos que
apresentam inconsistências, propiciou o processamento de
licitação sem que houvesse projeto básico com nível de precisão
adequado.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta
diversa daquela adotada, uma vez que detém conhecimento
técnico acerca da elaboração dos elementos que compõem o
projeto básico de obras.

Em suas manifestações, os Senhores Ricardo Pepe Reis e Oldair da Silva
Ferreira (respectivamente, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e
Presidente da CPL), justificaram o não encaminhamento de desenhos técnicos
solicitados devido às restrições do Protocolo Online, mas informaram que a empresa
Avantec Engenharia LTDA protocolou fisicamente os referidos desenhos e projetos
solicitados na citada Decisão.
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No tocante às inconsistências apontadas no dimensionamento de item de serviço,
renovam os mesmos argumentos apresentados quando da notificação preliminar, no
sentido de que se trata de obra que havia sido projetada em 2013, com um contrato
realizado em 2017, posteriormente rescindido, cujos serviços realizados no primeiro
contrato apresentaram problemas. Alegam que contrataram para a elaboração do
projeto, gerenciamento, supervisão e fiscalização da obra a referida empresa
Avantec, tendo o projeto sido atualizado para a contratação da conclusão da obra,
adotando-se um cenário conservador “ao dimensionar os quantitativos, procurando
ser previdente quanto às possíveis nuances que normalmente se apresentam em
situações deste tipo, sem que isso, de nenhuma maneira, representasse
superdimensionamento de quantitativos”.
Apresentam junto à defesa relatório da empresa Avantec Engenharia (responsável
pelos projeto e apoio a fiscalização da obra) onde constam os seguintes
argumentos: em relação a quantidade “a memória de cálculo da área referente à
aplicação do piso FULGET foi reavaliada em consonância aos arquivos digitais do
Projeto em questão (disponibilizado em anexo), respeitando, portanto, o quantitativo
licitado para o item “Piso tipo fulgor resinado, executado com agregados naturais
coloridos e resina epóxi, incluindo composto endurecedor de resina e corante”, que é
igual a 144,80m3 (cento e quarenta e quatro metros cúbicos)”, obtendo “estimativa
final compatível em planilha e projeto, não havendo problemas alhures elencados”.
Argumentam, por fim, que somente as quantidades executadas serão efetivamente
pagas, uma vez que se trata de empreitada por preço unitário.
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A empresa Avantec Engenharia Ltda (autora do projeto), por sua vez,
apresentou sua manifestação, sustentando que, em relação à inconsistência no
dimensionamento, a nova concepção de projeto para a continuidade da obra além
de trazer novas tendências urbanísticas, dentro do contexto de acessibilidade global,
não fora a prioridade para a alteração do piso originalmente aplicado na Praça, mas
sim, por força maior, teve-se como prioridade dar solução para as reflexões de
trincas no piso granilite CONDENADO, que continuariam a acontecer caso as
mudanças não fossem levadas a efeito, uma vez que tal situação ficou latente a
partir dos serviços executados pela empresa PlLARTEX.
Argumenta que foram contabilizadas todas as áreas e espessuras nos diversos
locais previstos para a execução do piso e que ao dimensionar os quantitativos
relacionados à pavimentação, de fato levou em consideração um cenário
conservador em virtude das variações naturais que dizem respeito a serviços dessa
natureza (reforma), procurando ser previdente quanto às possíveis nuances que
normalmente se apresentam em situações deste tipo, sem que isso, de nenhuma
maneira, representasse superdimensionamento de quantitativos.
Alega que os critérios adotados para a definição dos quantitativos tiveram como
baliza as boas técnicas da engenharia, tendo como parâmetro a área total revisada
de 5.339,54m2.
Justifica, por fim, que, por se tratar de reforma, o dimensionamento dos quantitativos
sempre será pautado em estimativas, por mais precisos que sejam os elementos
que deram azo a elaboração do projeto básico, sendo certo que a própria Lei
8.666/93 prevê percentual maior (50%) para os acréscimos de quantitativos nos
contratos de reforma.
Análise das manifestações.
No que tange ao não encaminhamento da documentação solicitada, irregularidade
indicada no item 2.1.b da MT (Descumprimento ao subitem 1.2 da Decisão
2775/2019-3 da Primeira Câmara), acompanho a manifestação da área técnica
no sentido de considerar cumprida a decisão, nos termos alegados pelo
defendente, em face da apresentação dos documentos pela empresa Avantec
Engenharia Ltda.
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Quanto às inconsistências no dimensionamento, não obstante as informações
conflituosas trazidas pelos agentes responsáveis por ocasião da notificação
preliminar, que aparentavam inconsistências no quantitativo de serviço constante da
planilha orçamentária elaborada, o corpo técnico deste Tribunal, analisando estes
documentos trazidos pela empresa Avantec, entendeu que “não deve permanecer o
indicativo de irregularidade ora discutido, pois verifica-se, nos documentos
acostados, razoabilidade nas memórias de cálculo dos quantitativos estabelecidos
na planilha orçamentária.”
Asseverou a área técnica que “a obra, por envolver recuperação de serviços
remanescentes de contrato anterior, para estes serviços, guarda semelhança com
contratos de reformas, que tem características de imprecisão nas quantidades
estimadas incialmente”, ressaltando que “o principal aspecto a ser observado para a
regularidade dos quantitativos de serviço para o item questionado é a atuação
regular da fiscalização, garantindo que os pagamentos contemplem exclusivamente
as quantidades de serviço efetivamente realizados.”
Sendo assim, acompanho a área técnica deste Tribunal, pelo afastamento do
indicativo

de

irregularidade,

no

tocante

às

inconsistências

do

dimensionamento.
II.2 EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL PARA OBJETO
QUE NÃO POSSUI SIGNIFICATIVA COMPLEXIDADE EM SUA EXECUÇÃO
Conforme se infere da Manifestação Técnica 35/2020-1, no item 2.1, foram apuradas
as seguintes irregularidades:
O representante aponta como restritiva a exigência de atestados para
comprovação de capacidade técnico-operacional, por entender que não há
previsão legal para tal exigência e, ainda, em razão dos órgãos do sistema
CONFEA/CREA emitirem certidões de acervo técnico somente para as
pessoas físicas registradas.
A referida exigência foi disposta no edital nos seguintes termos:
4.7 - Qualificação Técnica:
[...]
e) - Comprovação de que o licitante executou / prestou, sem restrição,
serviço / obra de características semelhantes ao presente objeto,
considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a
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seguir definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de no
mínimo 01 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo
CREA, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou entidade pública
ou privada declarante.
e.1) - 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.

e.2) - Caso a comprovação da capacidade técnico-operacional seja feita
através de atestado do Responsável Técnico da empresa, deverá estar
expresso na Certidão de Acervo Técnico que o profissional que a detém
estava a época da execução da obra / serviço vinculado ao licitante,
podendo essa vinculação também ser comprovada na forma da capacidade
técnico profissional.
[...]

O representante entende, ainda, que os serviços para os quais são
exigidas as comprovações de execução anterior de quantidades mínimas
não possuem qualquer "relevância técnica", tratando-se de serviços usuais
e de baixa complexidade para empresas que atuam na execução de obras
desta natureza.
Nos esclarecimentos preliminares, os responsáveis argumentaram que
encontra amparo na doutrina e jurisprudência citadas na justificativa trazida
aos autos, “a exigência de capacitação técnico-operacional, para efeitos
habilitatórios, quando esta tem por finalidade assegurar o interesse
público”.
Acerca da Resolução 1025/2009 do CONFEA, mencionada pelo
representante na peça inicial, os responsáveis argumentaram que “em
nenhum momento o edital faz exigência de apresentação de CAT em
nome de pessoa jurídica”, tendo sido exigido que a empresa tenha
realizado os serviços destacados como parcela de maior relevância e valor
significativo, “devendo ser comprovado por atestados de qualquer
responsável técnico, independente do tempo ou se ainda está atrelado aos
profissionais de seu quadro técnico”.
Na análise descrita na Manifestação Técnica 10489/2019-4, foi ressaltado
que embora o dispositivo que trata da exigência de capacidade técnicooperacional tenha sido vetada na Lei 8.666/1993, a jurisprudência, em
especial do Tribunal de Contas da União, tem aceitado essa prática, desde
que esta esteja limitada às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto e, ainda, guarde proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto, conforme disposto na Súmula TCU 263 citada
pelo representante.
Conforme mencionado na Manifestação Técnica 10489/2019-4, o TCEES
também se pronunciou acerca do tema no Parecer/Consulta 20/2017:
1. PARECER CONSULTA
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária, antes as razões expostas pelo relator, em:
1.1 - Conhecer da presente Consulta, eis que foram atendidas todas as
formalidades previstas em lei.
1.2- Quanto ao MÉRITO:
1.2.1 PRIMEIRO QUESTIONAMENTO
a) em que pese já ter sido exposto no parecer técnico o posicionamento
jurisprudencial adotado pelo Tribunal de Contas da União e STJ, acerca do
tema discorrido, solicito que seja a presente consulta conhecida, com vistas
a ser explicitado por esse Tribunal quanto ao posicionamento adotado frente
a tese apresentada, referente à legalidade da exigência contidas nos editais
de licitação quanto à comprovação da capacidade técnica operacional pelas
empresas licitantes;
É possível a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional,
desde que respeitada a letra do artigo 30, inciso II da Lei 8.666/93, que
exige que essa comprovação seja compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que o objeto licitado
apresente grau de complexidade significativo, o que necessariamente
será motivado pela Administração, já que a permissão de se exigir dito
atestado em qualquer circunstância pode caracterizar indevida
restrição à competitividade, destacando-se que o enquadramento do
objeto como de complexidade significativa é competência do órgão
licitante, em cada caso concreto, enquadramento esse sujeito à
fiscalização por parte desta Corte de Contas, nos termos regimentais.
1.2.2 SEGUNDO QUESTIONAMENTO
b) dentro da mesma celeuma, é pacífico o entendimento quanto à
legalidade da Administração Pública, nos editais de licitação, adotar critérios
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, para a consecução do objeto
pretendido pela Administração, com observância ao princípio da
razoabilidade.
(grifou-se)

Observa-se que esta Corte de Contas entendeu pela possibilidade da
exigência, desde que a comprovação seja compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e que este apresente grau
de complexidade significativo.
No presente caso, verificou-se que os serviços que compõem o objeto são
predominantemente de natureza repetitiva, para os quais o aumento de
quantitativo não acarreta significativa modificação do método construtivo,
tampouco do nível de complexidade técnica.
A complexidade de um serviço se relaciona com alguma particularidade
técnica ou executiva que o torne distinto do usualmente executado em
outras obras de mesmo porte e tipologia. O serviço para o qual foi exigida a
comprovação de execução anterior é usual para empresas que atuam no
ramo, cabendo à fiscalização acompanhar todas as etapas da execução
contratual, de forma a evitar a ocorrência das patologias verificadas no
contrato anterior.
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Acerca da complexidade dos serviços exigidos para comprovação de
capacidade técnico-operacional, o Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo e o Presidente da Comissão de Licitação apresentaram em seus
esclarecimentos um relatório elaborado pela Avantec Engenharia Ltda. em
5/11/2019, no qual a empresa afirma que o piso fulget é o item de maior
relevância técnica do projeto, possui valor significativo, correspondendo a
aproximadamente 33% do valor da obra, e que “sua execução exige uma
técnica profissional específica, com alta complexidade para seus executores
que atuam em obras desta natureza”.
Não obstante os responsáveis alegarem que o piso fulget exige uma técnica
profissional específica, com alta complexidade para seus executores, a sua
execução é similar à de outros pisos de alta resistência, como o granilite.
Vale lembrar que a própria Administração Municipal de Marataízes aceitou a
apresentação de atestados de execução de piso granilite para a
comprovação de capacidade técnica de execução de piso fulget.
Destaca-se que o conhecimento do produto, de sua dosagem e
granulometria, é inerente ao processo de execução, o qual deve passar por
rigoroso controle de qualidade. Nesse sentido, é essencial o
acompanhamento e fiscalização da obra pelo representante da
Administração.
Quanto ao que foi alegado pelo representante de que seria ilegal a exigência
de atestados técnicos em nome da licitante, em razão dos órgãos do
sistema CONFEA/CREA emitirem certidões de acervo técnico somente para
as pessoas físicas registradas, ressalta-se que, de fato, a Certidão de
Acervo Técnico – CAT somente é emitida em nome do profissional, sendo
vedada a sua emissão em nome da pessoa jurídica, conforme dispõe o art.
55 da Resolução 1.025/2009 do Confea.
Assim, para o caso específico de contratação de obras e serviços de
engenharia não há como se exigir da empresa licitante atestado de
capacidade técnico-operacional registrado no Crea, uma vez que essa
entidade só faculta o registro de atestados em nome do profissional.
No entanto, o que se observa no texto do edital é que não foi exigido
atestado ou CAT registrado no Crea em nome da empresa. Inclusive consta
a previsão de que a comprovação da capacidade técnico-operacional
poderia ser feita por meio de apresentação de atestado do responsável
técnico da empresa. Portanto, não se verifica a irregularidade alegada pelo
representante.
Cabe ressaltar que uma forma de conferir a autenticidade e veracidade das
informações constantes nos atestados emitidos em nome das empresas
licitantes é exigir as CATs ou anotações/registros de responsabilidade
técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados.
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Ante todo o exposto, verifica-se que o objeto da licitação não possui
significativa complexidade em sua execução capaz de justificar a exigência
de comprovação de capacidade técnico-operacional.
Insta salientar que exigências exorbitantes possuem o condão de restringir o
caráter competitivo da licitação e podem comprometer a obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração.
Do exame dos autos, observa-se que o Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo, Sr. Ricardo Pepe Reis, encaminhou solicitação de contratação
do objeto ao Prefeito Municipal, por meio do documento “SEMOU - MEMO.
041/2019”, com base em documentação de sua autoria intitulada “projeto
básico” (que compõe o Anexo V do edital), na qual foi disposta a exigência
de comprovação de capacidade técnico-operacional conforme consta no
edital.
Nesse contexto, sugere-se a citação do Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo, com fundamento nos argumentos a seguir:
Base Legal: Art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/19935.
Responsável: Ricardo Pepe Reis (Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo)
Conduta: encaminhar solicitação de licitação com base em
documento de sua autoria e que subsidiou a elaboração do edital, no
qual consta exigência de comprovação de capacidade técnicooperacional para contratação de objeto que não possui significativa
complexidade em sua execução.
Nexo de Causalidade: ao solicitar a realização de licitação com
base em documento que indicou a referida exigência, propiciou a
abertura de processo licitatório com condição capaz de prejudicar a
competitividade do certame e a obtenção da proposta mais vantajosa
para o interesse público.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta diversa
daquela adotada, uma vez que detinha conhecimento acerca da
complexidade do objeto licitado.

Em sua manifestação, o Senhor Sr. Ricardo Pepe Reis (Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo) alega, em síntese, que a exigibilidade de comprovação de
5

Art. 3º [...]
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991;
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capacidade técnica-operacional decorreu a especificidade do piso a ser executado
na obra, qual seja, piso fulget, que requer conhecimento técnico específico.
Argumenta que, ainda assim, permitiu-se, pela similaridade da execução, a
comprovação prévia de piso granilite, a fim de mitigar a restrição de empresas
executoras desse serviço no mercado e garantir competitividade no certame.
Encaminha junto à defesa, relatório da empresa Avantec Engenharia (responsável
pelo projeto e apoio a fiscalização da obra) onde constam os seguintes argumentos:
que se trata do item de maior relevância técnica do projeto, correspondente a
aproximadamente 33% da obra e exigindo uma técnica profissional específica, com
alta complexidade. Que é necessário que o executor saiba as etapas corretas, pois o
desconhecimento do produto, a dosagem errada da resina, a granulometria não
apropriada, gera um piso escorregadio, um acúmulo de água em sua superfície e a
interferência na tonalidade das pedras com a alteração da resina incorreta. A
composição de materiais para execução do piso fulget tem como elemento principal
a resina, tornado este um piso mais maleável. Com tal componente em sua estrutura
de piso, o surgimento de trincas e fissuras é inexistente. Que isso levou ao
entendimento que o serviço possui relevância técnica e valor significativo.
À análise.
Não obstante a fundamentada análise realizada da MT 35/2020-1, sob o prisma da
técnica de engenharia propriamente dita, acompanho a manifestação exarada na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 02464/2020-1, no sentido de que “o critério
verificado na doutrina e na jurisprudência, inclusive deste TCEES, não traz
elementos objetivos que ofereçam segurança aos agentes públicos nas definições
quanto ao que, de fato, configura serviço tecnicamente relevante”, para fins de
exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional.
E, nesse aspecto, tem razão o defendente quando aduz que o referido serviço tem
pouca utilização nas planilhas orçamentárias de obras, o que se corrobora com a
inexistência de item de serviço na tabela referencial do DER-ES, principal órgão
estadual com atribuição nessa área.
Ademais, conforme se verifica no projeto básico elaborado pela empresa Avantec
Engenharia (empresa contratada para elaboração do projeto, gerenciamento,
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supervisão e fiscalização da obra), há expressa orientação ao gestor no sentido de
fazer constar no edital a exigência de atestado para o item aqui debatido.
Assim, não há como imputar responsabilidade pela presente irregularidade ao
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.
Sendo assim, acompanho a área técnica deste Tribunal, pelo afastamento do
indicativo de irregularidade, no tocante à exigibilidade de comprovação de
capacidade técnico-operacional.
II.3 CRITÉRIO SUBJETIVO DE AVALIAÇÃO DOS ATESTADOS TÉCNICOS
Conforme se infere da Manifestação Técnica 35/2020-1, no item 2.1, foram apuradas
as seguintes irregularidades:
O representante aponta como irregular a habilitação da empresa Santa
Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, a qual foi a vencedora da
licitação. As alegações são de que a referida empresa não logrou êxito em
comprovar a execução da quantidade mínima de piso fulget exigida em
edital.
Segundo o representante, “o acervo técnico da empresa Santa Helena é
de execução de piso tipo Granilite com espessura de 10 MILIMETROS,
porém o corpo técnico da prefeitura considerou a espessura de 10
CENTÍMETROS, sem qualquer justificativa”.
Nos esclarecimentos preliminares, os responsáveis argumentaram que
somente a empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli
comprovou o quantitativo de piso fulget exigido no edital, ao apresentar
“folha de cálculo com o coeficiente de multiplicação de 10 cm de
espessura, o mesmo utilizado pelas demais empresas”.
Para justificar a admissão da espessura de 10 cm, os responsáveis
argumentaram o seguinte:
Quanto ao coeficiente de multiplicação para se chegar ao quantitativo
solicitado na Capacidade Técnica Operacional, ou seja: 10 cm de
espessura, vejamos o que preconiza por exemplo a IN 350/97 do DNER, no
tocante às Normas que estabelecem exigências básicas a serem adotadas
na execução do Revestimento de Piso com argamassa de alta resistência:
Item 5.5 - Para revestimento de piso com argamassa de alta
resistência, são considerados os seguintes componentes do
sistema: (grifo nosso)
a) Sub-base - Lage de Concreto com ou sem armadura;
b) Base - Chapisco e Contrapiso de Correção; e
c) Pavimentação - Camada de Argamassa de Alta Resistência.
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5.5.2 - Para Lage de concreto, o teor mínimo cimento para cada
metro cúbico de concreto, deve ser de 300kg, com espessura mínima
de 10 cm.
[...]
“5.5.5 - A Argamassa de alta resistência terá, a espessura, traço e
fator agua cimento de acordo com as indicações do fabricante, em
função do tipo de solicitação da área, se para tráfego leve, médio ou
pesado. A espessura será no mínimo de 8 mm para trânsito
industrial “rolando" e solicitação leve; 12 mm para trânsito
industrial “deslizando” e solicitação média; e 15 mm para transito
industrial com golpes e choques, e solicitação pesada. (grifo nosso)
Anexamos à presente Justificativa, cópia da IN 350/97 do DNER.

Nos esclarecimentos apresentados em atendimento à Decisão 2775/20193 da Primeira Câmara, o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e o
Presidente da Comissão de Licitação se limitaram a afirmar que o subitem
4.7 do edital dispôs expressamente que o licitante deveria comprovar a
execução anterior de 72,40 m³ de piso fulget ou similar e que caso a
unidade de medida fosse diferente da prevista no edital, seria de
responsabilidade da licitante apresentar os documentos e/ou elementos
aptos para realizar a conversão. Dessa forma, entendem os responsáveis
que “não há o que se falar em subjetividade do edital”.
Nos esclarecimentos os responsáveis afirmaram, mais uma vez, que o
“coeficiente de multiplicação de 10 cm de espessura” foi utilizado por todas
as empresas licitantes.
Haja vista que não foram trazidos aos autos documentos ou informações
diferentes dos apresentados anteriormente pelos responsáveis, mantémse, em linhas gerais, o entendimento desta Auditora de Controle Externo
exposto na Manifestação Técnica 10489/2019-4, conforme descrito a
seguir.
O representante se insurgiu contra a decisão da Comissão Permanente de
Licitação (CPL) de habilitar a empresa Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP, a qual também teria sido questionada por outros
licitantes, que não teriam concordado com o critério utilizado na conversão
de unidade de medida do item de serviço exigido para comprovação de
capacidade técnico-operacional.
Cabe destacar que o subitem 4.7.e.1 do edital impôs como condição para
habilitação dos licitantes a comprovação de execução anterior de 72,40m³
de piso tipo fulget resinado ou similar6, sendo que os licitantes
apresentaram atestados de execução de piso granilite (considerado de
complexidade de execução equivalente) em metros quadrados (m²), a qual
é a unidade de medida comumente empregada para esse tipo de serviço.
6

Sendo admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior.
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Para a conversão da quantidade de metro quadrado (m²) para metro
cúbico (m³), a empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP
teria utilizado a espessura de 10 cm, obtendo um quantitativo de 259,041
m³ de piso, superior ao exigido no edital. No entanto, segundo o
representante, a espessura correta a ser utilizada na conversão seria de
10 mm, valor que consta na descrição do serviço nos atestados
apresentados pela empresa. Nesse caso, a quantidade de piso
comprovada pela Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP seria
de 25,9041m³, inferior à exigida no edital.
Para justificar a utilização de um “coeficiente de multiplicação de 10 cm de
espessura” os responsáveis citaram a IN 350/97 do DNER, a qual
considera como componentes do sistema a sub-base, a base e a
pavimentação.
Os responsáveis afirmaram, ainda, que a Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP “apresentou folha de cálculo com o coeficiente de
multiplicação de 10 cm de espessura, o mesmo utilizado pelas demais
empresas, contudo apenas esta obteve o quantitativo solicitado”.
Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que, de fato,
a empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP apresentou
resumo com relação de acervos, os quais totalizam 2.590,41 m² de piso, e
utilizou para a conversão para m³ a espessura de 10 cm (ou 0,10 m),
conforme mostrado na figura a seguir.

Contudo, não se encontram nos autos documentos que demonstrem que
os demais licitantes utilizaram o mesmo valor de espessura para a
conversão de m² para m³, conforme afirmado pelos responsáveis. A
empresa Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP, por exemplo, utilizou
para a conversão a espessura de 0,04 m (4 cm), conforme pode ser
visualizado na figura abaixo.
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Inconformadas com a habilitação da Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP, as empresas licitantes Mississipi Empreendimentos
Ltda., Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP e Destak Construtora e
Incorporadora Ltda., apresentaram recurso questionando a decisão da
CPL.
Para subsidiar o exame dos recursos, o Procurador-Geral do Município
solicitou à empresa Avantec Engenharia Ltda.7 análise dos atestados
apresentados pelos licitantes, a qual consta na manifestação encaminhada
em 5/6/2019 ao solicitante.
Em síntese, segundo os critérios adotados pela empresa Avantec
Engenharia Ltda. para análise dos atestados técnicos e conversão de
medidas, os licitantes comprovaram as seguintes quantidades de
execução de piso granilite:
Licitantes
Destak

Construtora

Quantidade total comprovada
e

Incorporadora Ltda
Elicon Construtora Ltda

Volume entre 2,0459 a 3,0688 m³

Vale dos Milagres Construtora
Eireli
Santa

Helena

Engenharia

67,3920 m³

e

Paisagismo Eireli

6,4450 m³
25,9041 m³

7

Empresa responsável pela elaboração do projeto da Praça Central, além de ter sido contratada para prestar serviços de
gerenciamento, supervisão e fiscalização de diversas obras municipais, dentre as quais a Praça Central.
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Considerando a exigência de comprovação de no mínimo 72,40 m³ de piso
tipo fulget, a conclusão da Avantec Engenharia Ltda. foi a seguinte:
Contudo esta Consultora conclui, que nenhuma das empresas comprova,
via certificação CREA, volume mínimo de 72,40m³ para execução de
piso tipo FULGET resinado ou similar.

Cabe salientar que a Avantec Engenharia Ltda. utilizou para a conversão a
espessura de 10 mm (0,01 m), tendo em vista a seguinte consideração:
2. CONCLUSÕES
Com base nas premissas aqui apresentadas é possível afirmar que o Piso
FULGET, tem similaridade, no Processo Executivo, quando analisamos tão
somente o serviço Piso Granilite, excluindo-se assim a etapa de
regularização, comum neste último, mas não no primeiro.
[...]

Em 17/6/2019 a Procuradoria-Geral do Município emitiu parecer, com a
análise dos recursos interpostos pelas empresas Mississipi
Empreendimentos Ltda., Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP e
Destak Construtora e Incorporadora Ltda., bem como das contrarrazões da
Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, considerando a
manifestação da Avantec Engenharia Ltda.
O Procurador-Geral do Município opinou pela improcedência dos recursos,
ressalvando que a decisão final deveria ser submetida à aprovação ou não
do Chefe do Executivo. Do referido parecer, destaca-se o seguinte trecho:
II.I. DOS CÁLCULOS DE CONVERSÃO DO ACERVO
As 03 (três) recorrentes argumentam que a Empresa Santa Helena
Engenharia e Paisagismo Eireli EPP não se desincumbiu de comprovar o
mínimo exigido de Acervo Técnico, ou seja, o PISO TIPO FULGET
RESINADO OU SIMILAR na quantidade mínima de 72,40m³.
Remetido os autos para o Autor do Projeto de Engenharia, o mesmo, após
esclarecimentos e informações técnicas, opinou pela inabilitação de todos
os licitantes.
Após ler detidamente todos os argumentos, contra-argumentos,
manifestações, informações, esclarecimentos e opiniões lançadas nos
autos, bem como após consultar as normas técnicas que tratam da matéria,
entendo que temos duas situações distintas no processo licitatório em
questão.
A primeira, se refere a necessidade da Administração Pública na
contratação de Empresa com expertise em aplicação de piso com
argamassa de alta resistência para cobertura de toda área da Praça da
Barra, que é um dos serviços da presente licitação.
Já a segunda situação, se refere o que a Norma Técnica que trata de
Revestimentos de Piso (documento anexo).
Ora, como estamos falando de Acervo Técnico é razoável que tal
comprovação tenha por base a Norma Técnica, ou seja, que tal
revestimento tenha os seguintes considerados:
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“a) sub-base – laje de concreto com ou sem armadura;
b) base – chapisco e contrapiso de correção;
c) pavimentação – camada de argamassa de alta resistência.
(...)
5.5.2 Para a laje de concreto, o teor mínimo de cimento por metro
cúbico de concreto deve ser de 300kg, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 10,0 CM.”
Ao analisar as comprovações da Empresa Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP, verifico, smj, que a sua conversão está em perfeita
consonância com a referida Norma, sendo equivocada a conclusão do Autor
do Projeto de Engenharia que considerou apenas e tão-somente a
aplicação do piso de alta resistência.
Assim, opino pela manutenção da habilitação.

Assim, contrariando o opinamento técnico da Avantec Engenharia Ltda.,
identificada no parecer como “Autor do Projeto de Engenharia”, o
Procurador-Geral do Município considerou que é correto o valor de
espessura de 10 cm utilizado na conversão de unidades de medida. Da
mesma forma que os responsáveis, cita a norma DNER-ES 350/97, a qual
trata de especificação de serviço de revestimento de pisos.
Na referida norma, considera-se como parte integrante do sistema de
revestimento de piso a sub-base, a base e a camada de pavimentação,
sendo que, segundo a norma, a sub-base deve ter espessura mínima de
10 cm. Daí a conclusão de que o valor de espessura utilizada na
conversão de unidades de medida pela empresa Santa Helena Engenharia
e Paisagismo Eireli EPP está correto.
Em relação a essa conclusão, é importante salientar que apesar da norma
DNER-ES 350/97 considerar a sub-base, a base e a camada de
pavimentação como componentes do sistema de revestimento de piso, não
é comum que esses componentes apareçam em um mesmo item nas
planilhas dos atestados de capacidade técnica.
Em geral, para o item correspondente ao piso de alta resistência estão
incluídas as camadas de regularização e de piso. A laje de concreto
armado ou o lastro (sem armadura) é orçado e medido em um item à parte,
conforme pode ser visualizado na figura a seguir, a qual foi extraída da
“Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras
Públicas” do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES8.

8

Disponível em: <https://iopes.es.gov.br/referencial-preco-1>. Acesso em: 27 ago. 2019.
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Da mesma forma dispõe o “Roteiro para Procedimentos de Levantamentos
de Serviços de Obras Civis para Orçamentos Sistema LABOR/ITUFES –
IOPES”9:

Portanto, para avaliação da quantidade de piso granilite constante nos
atestados apresentados pelos licitantes deveria ser considerada a
espessura de no máximo a soma das camadas de regularização e de piso
(na tabela do IOPES seria de 3 cm + 1 cm = 4 cm).

9

Disponível em:
<https://iopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/Roteiro%20para%20procedimentos%20de%20levantamentos%
20LABOR%20-%20IOPES.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2019.
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Assim, para avaliar a espessura a ser considerada no cálculo do
quantitativo é necessário que os valores da camada de piso granilite e de
regularização constem nos atestados. No entanto, nem todos os atestados
apresentam tais informações, sendo que, comumente, consta a seguinte
descrição nas planilhas: piso em argamassa de alta resistência tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm,
com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural c/ acabamento
antiderrapante (ou polido) inclusive regularização.
Vale lembrar que ficou a cargo dos licitantes apresentar documentos
“aptos para que seja realizada a conversão”, conforme estabelecido no
subitem 4.7.e.6 do edital:
e.6) - Caso o Atestado ou CAT apresentado esteja em unidade de medida
diferente da prevista nas exigências deste Edital, será de responsabilidade
da licitante apresentar no Envelope Nº 02 - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇAO os documentos e /ou elementos aptos para que seja
realizada a conversão.

Ressalta-se que apesar da afirmação dos responsáveis de que todos os
licitantes utilizaram a espessura de 10 cm para a conversão, verifica-se
que tal informação não é correta. A empresa Vale dos Milagres
Construtora Eireli EPP, por exemplo, utilizou para a conversão a espessura
de 4 cm (0,04 m), conforme mencionado anteriormente.
Constata-se que, ao deixar a cargo do licitante a conversão de m² para m³
sem que conste nos atestados a informação sobre a espessura total
(regularização + piso), a Administração Municipal de Marataízes tornou o
critério de avaliação subjetivo.
Cabe destacar que não haveria questionamentos acerca da espessura a
ser considerada na conversão se a exigência de quantidade de piso fosse
feita na medida padrão, ou seja, em m².
Outro ponto que merece destaque é o valor de volume de piso tipo fulget
de 144,80 m³ constante na planilha orçamentária, que segundo o
documento “Memorial de Cálculo”, integrante do “Volume 01 – Relatório do
Projeto e Orçamento”, foi obtido a partir da multiplicação da área de
7.240,00 m² pela espessura de 0,02m, conforme mostrado na tabela a
seguir.
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PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

Área do granilite

0,02

2.280,00

45,60

Área da regularização

0,02

2.960,00

59,20

Perímetro do meio-fio

0,02

2.000,00

CÓDIGO

DESCRIÇÃO SERVIÇO

TOTAL UNIDADE

02 PAVIMENTAÇÃO
Piso tipo fulget resinado, executado com agregados naturais coloridos e resina
02.01.03 epóxi, incluindo composto endurecedor de resina e corante

QUANTIDADE

40,00
144,80

m³

02.01.04 Concreto de regularização em Vias Urbanas
Área da regularização
QUANTIDADE

0,015 2.960,00

44,40
44,40

m³

Vale lembrar que o valor de 144,80 m³ foi o parâmetro utilizado para
estabelecer a quantidade de 72,40 m³ exigida para comprovação de
capacidade técnico-operacional (50% do total). Nesse caso, a espessura
de 0,02 m utilizada no cálculo considera somente a camada de piso, sendo
que parte da camada de regularização já foi executada no contrato anterior
e parte foi calculada à parte no item 02.01.04 mostrado na tabela acima.
Portanto, a quantidade exigida de 72,40m³ considera somente da camada
de piso de alta resistência. Entende-se, assim, porque a empresa Avantec
Engenharia Ltda. considerou na conversão de unidades de medida das
quantidades constantes nos atestados técnicos a espessura de 0,01 m,
visto que se trata somente da camada de piso granilite, sem levar em
conta a camada de regularização. Daí a observação constante na
manifestação da Avantec Engenharia Ltda., reproduzida anteriormente:
2. CONCLUSÕES
Com base nas premissas aqui apresentadas é possível afirmar que o Piso
FULGET, tem similaridade, no Processo Executivo, quando analisamos tão
somente o serviço Piso Granilite, excluindo-se assim a etapa de
regularização, comum neste último, mas não no primeiro.
[...]

Trata-se, portanto, de avaliação coerente com os parâmetros adotados no
projeto. No entanto, o critério de avaliação dos quantitativos constantes
nos atestados técnicos deveria constar objetivamente no edital, de forma
que os licitantes soubessem de maneira clara qual seria o valor de
espessura a ser considerado na conversão.
A subjetividade do critério de avaliação dos atestados é agravada pelas
inconsistências relevantes no dimensionamento do quantitativo de piso tipo
fulget, conforme exposto no subitem 2.1 desta manifestação.
Ademais, conforme descrito no subitem 2.2 desta manifestação técnica, a
exigência caracteriza indevida restrição à competitividade da licitação, visto
que o objeto não possui significativa complexidade em sua execução
capaz de justificar a comprovação de capacidade técnico-operacional.
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Por todo o exposto, verifica-se que cabe razão ao representante no que diz
respeito à falta de clareza e objetividade do critério utilizado na avaliação
dos atestados técnicos.
Do exame dos autos, observa-se que o Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo, Sr. Ricardo Pepe Reis, encaminhou solicitação de contratação
do objeto ao Prefeito Municipal de Marataízes, por meio do documento
“SEMOU - MEMO. 041/2019”, com base em documento de sua autoria
intitulado “projeto básico”, no qual foi disposto o critério de avaliação dos
atestados conforme estabelecido no subitem 4.7.e.6 do edital.
Merece destaque o opinamento do Procurador-Geral do Município, Sr.
Gedson Barreto de Victa Rodrigues, que contrariando o parecer técnico da
Avantec Engenharia Ltda., considerou correto o valor de espessura de 10
cm utilizado na conversão de unidades de medida. Por conseguinte, o
Procurador-Geral do Município opinou pela improcedência dos recursos10,
ressalvando que a decisão final deveria ser submetida à aprovação ou não
do Chefe do Executivo.
Do julgamento dos recursos, o Prefeito Municipal, Sr. Robertino Batista da
Silva, decidiu no dia 17/6/2019, em consonância com o entendimento
exposto no parecer da Procuradoria-Geral do Município, manter o
posicionamento da Comissão Permanente de Licitação de habilitar a
empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, determinando
a continuidade dos trabalhos.
Nesse sentido, no dia 18/6/2019 ocorreu a sessão de abertura do envelope
da proposta comercial da empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo
Eireli EPP, única habilitada no certame, a qual apresentou proposta no
valor de R$ 1.636.731,61 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil,
setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). Nesse mesmo
dia o procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal, o
objeto adjudicado à empresa vencedora e o respectivo contrato11 assinado
pelas partes.
Por fim, cabe informar que em resposta à notificação do TCEES a empresa
Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, contratada para
executar a obra, afirma que a sua habilitação não foi equivocada, uma vez
que a “na própria justificativa da Prefeitura, o Procurador-Geral do
Município explica que os cálculos para a conversão do acervo, deve ser
feito, levando em conta a Norma Técnica que prevê que o mínimo de
cimento por metro cúbico de concreto deve ser de 300 kg, com espessura
mínima de 10,0 cm”.

10

Interpostos pelas empresas Mississipi Empreendimentos Ltda., Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP e Destak
Construtora e Incorporadora Ltda., bem como das contrarrazões da Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP.
11

Contrato 128/2019, assinado pelo Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e pelo
representante da empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP.
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Ante todo o exposto, sugere-se a citação dos responsáveis, com
fundamento nos argumentos apresentados a seguir:
Base Legal: Art. 3º, caput12, e art. 40, VII13, ambos da Lei 8.666/1993.
Responsável: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal)
Conduta: decidir pela continuidade do certame, apesar da
avaliação subjetiva dos quantitativos constantes nos atestados
técnicos apresentados pelos licitantes.
Nexo de Causalidade: ao decidir pela continuidade do certame, o
gestor ratificou a avaliação subjetiva da documentação de
habilitação.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta diversa
daquela adotada, uma vez que existia parecer técnico com o
entendimento de que nenhum dos licitantes comprovou a execução
do quantitativo exigido no edital.
Responsável: Ricardo Pepe Reis (Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo)
Conduta: encaminhar solicitação de licitação com base em
documento de sua autoria e que subsidiou a elaboração do edital,
no qual consta a exigência de comprovação de execução anterior
de piso em unidade de medida não usual (m³) e o critério de
avaliação dos atestados técnicos.
Nexo de Causalidade: ao solicitar a realização de licitação com
base em documento que indicou a referida exigência e o critério de
avaliação dos atestados, deixou a cargo dos licitantes a conversão
das unidades de medida, tornando subjetiva a avaliação dos
quantitativos.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta diversa
daquela adotada, uma vez que a exigência de quantidade de piso é
usualmente feita em m².
Responsável: Gedson Barreto de Victa Rodrigues (ProcuradorGeral do Município)
Conduta: emitir opinamento contrário ao do parecer técnico,
concordando com a avaliação subjetiva dos quantitativos

12

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
13

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, [..], e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
[...]

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 5EE48-FE1F8-DF4E4

ACÓRDÃO-TC-358/2021
is/al

constantes nos atestados.
Nexo de Causalidade: ao emitir opinamento acerca de questão
essencialmente técnica, considerando correta a avaliação subjetiva
dos quantitativos constantes nos atestados apresentados pelos
licitantes, o procurador exorbitou de sua competência de emitir
opinamento jurídico e permitiu o prosseguimento da licitação.
Culpabilidade: é razoável afirmar que era exigível conduta diversa
daquela adotada, uma vez que existia parecer técnico acerca da
questão, com o entendimento de que nenhum dos licitantes
comprovou a execução do quantitativo exigido no edital.

Em sua manifestação, o sr. Ricardo Pepe Reis (Secretário Municipal de Obras),
sustenta que o acervo pode se dar por metro quadrado ou metro cúbico, sendo
aceitável qualquer medida, desde que a conversão esteja condizente, com o objetivo
ampliar a competitividade.
Alega que a espessura de 10 cm adotada como coeficiente de multiplicação teve por
fundamento o que preconiza a IN 350/97 do DNER, que trata de exigências básicas
para a execução de piso com argamassa de alta resistência, reproduzindo trechos
da referida norma.
Argumenta que cinco empresas participaram do certame e que o quantitativo de
capacidade técnica operacional foi apurado utilizando o mesmo coeficiente de
multiplicação de 10 cm de espessura e que apenas a empresa Santa Helena
Engenharia e Paisagismo Eireli obteve o quantitativo necessário.
Aduz, por fim, que, nos termos do relatório da empresa Avantec Engenharia
(responsável pelos projetos e apoio a fiscalização da referida obra), no item 4.7 da
qualificação técnica do edital está expresso o quantitativo de 72,40 m3, não havendo
subjetividade, cabendo as licitantes apresentar documentos aptos para a eventual
conversão de unidades, tendo a empresa vencedora da licitação apresentado folha
de cálculo com o coeficiente de multiplicação de 10 cm de espessura, o mesmo
utilizado para as demais empresas.
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Em sua manifestação, o Sr. Gedson Barreto de Victa Rodrigues (Procurador
Geral do Município), alega, inicialmente, que a manifestação jurídica era facultativa
no presente caso, tendo caráter meramente opinativo.
Sustenta que a imputação de responsabilidade ao parecerista jurídico somente
poderia ocorrer se verificada a má fé, comprovando-se, inclusive, conluio entre este
e as empresas envolvidas no certame, a fim de obter vantagem indevida, o que não
teria se configurado no caso. Alega, ainda, que “mesmo que o parecer contenha
atribuição de interpretação jurídica equivocada à legislação (o que não se configura
no caso em comento), este não será tido por ilícito, e consequentemente seu
emissor não será por ele responsável, já que, ausentes teratologia e má-fé, o
procurador possui liberdade profissional e intelectual para confecção de sua peça
jurídica”.
Reconhece a submissão do procurador à fiscalização do Tribunal de Contas da
União, contudo, ressalta que necessita de demonstração de culpa ou erro grosseiro,
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, o que
não restou demonstrado ou configurado no caso em tela.
Assinala o defendente:
Portanto, na linha da jurisprudência consolidada nos Tribunais brasileiros,
os advogados públicos podem ser responsabilizados quando se cogitar:
a) de erro grosseiro, que se faria presente quando se depreendesse a
caracterização de erro jurídico relacionado à resolução de questão
desprovida de complexidade, como ocorreria, por exemplo, se o caso
concreto demandasse simplesmente a aplicação mecânica de textos
normativos aos fatos depreendidos no mundo fenomênico. NÃO É O
CASO.
b) de manifestação técnica preordenada pela má-fé do advogado que
proferiu o parecer, o que ocorreria, por hipótese, quando esse
profissional vier a defender interesses próprios ou de terceiros que a
ele prometeu vantagem de qualquer natureza, em detrimento às
posições jurídicas do Estado. NÃO É O CASO.

Argumenta que, ao mesmo tempo que a MT 35/2020-1 aponta a irregularidade da
exigência do atestado de capacidade técnica operacional, imputa irregularidade ao
defendente por não inabilitar empresa que não cumprir tal exigência.
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Alega, por fim, que fundamentou sua análise quanto a conversão de metros
quadrados para metros cúbicos em norma do DNER, citada pela empresa Avantec
Engenharia em sua manifestação e que eventual dolo ou culpa do subscritor do
parecer estaria afastada com base nos trechos da MT que comprovariam que a
questão “não gira em torno de regras ABSOLUTAS, ÚNICAS e EXCLUSIVAS, veja
que quando é usada as expressões “NÃO É COMUM” e “EM GERAL”, em nenhum
momento citam a proibição de se adotar outra forma, assim como dispõe a norma
DNER-ES nº 350/97”.
Em sua manifestação, o Sr. Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal), por
sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva, por não possuir conhecimento técnico
para que sejam analisadas as complexas obras de engenharia civil retratadas neste
procedimento, de forma que “ainda que fosse possível ao Prefeito acompanhar
pessoalmente cada uma das obras executadas pelo Município, o que não se mostra
factível, lhe faltaria a expertise técnica para compreender a relação entre o que se
pode apreender fisicamente da visita ao local e as complexas planilhas que
detalham preços e quantidades de insumos e serviços, tampouco para definir
critérios de seleção para participação de empresa interessada em certamente para
serviços de engunharia civil”.
Alega que “diante da impossibilidade de que o ordenador de despesas acompanhe
pormenorizadamente a execução de cada contrato, resta-lhe a confiança na fé
pública das declarações de regularidade emitidas pelos agentes políticos e
servidores públicos com competência técnica responsáveis pela fiscalização de cada
contrato”.
Alega que o Prefeito agiu a todo momento “com base no posicionamento externado
pelos órgãos técnicos”, “tendo se limitado a autorizar contratação formulada por
profissionais da engenharia e aprovada pela Procuradoria do Município”.
Análise das alegações.
Considerando que as alegações técnicas trazidas pelo Secretário Municipal de
Obras tratam-se de meras repetições daquelas já trazidas por ocasião da notificação
preliminar, conforme ressaltado pela ITC, adoto como razões de decidir trechos da
análise já realizada no corpo da MT 35/2020-1:
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Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que, de fato,
a empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP apresentou
resumo com relação de acervos, os quais totalizam 2.590,41 m² de piso, e
utilizou para a conversão para m³ a espessura de 10 cm (ou 0,10 m),
conforme mostrado na figura a seguir.

Contudo, não se encontram nos autos documentos que demonstrem que
os demais licitantes utilizaram o mesmo valor de espessura para a
conversão de m² para m³, conforme afirmado pelos responsáveis. A
empresa Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP, por exemplo, utilizou
para a conversão a espessura de 0,04 m (4 cm), conforme pode ser
visualizado na figura abaixo.

[...]
Em síntese, segundo os critérios adotados pela empresa Avantec
Engenharia Ltda. para análise dos atestados técnicos e conversão de
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medidas, os licitantes comprovaram as seguintes quantidades de
execução de piso granilite:
Licitantes

Quantidade
comprovada

total

Destak Construtora e Incorporadora
67,3920 m³
Ltda
Volume entre 2,0459 a 3,0688
Elicon Construtora Ltda
m³
Vale dos Milagres Construtora Eireli
6,4450 m³
Santa
Helena
Engenharia
e
25,9041 m³
Paisagismo Eireli
[...]
Portanto, para avaliação da quantidade de piso granilite constante nos
atestados apresentados pelos licitantes deveria ser considerada a
espessura de no máximo a soma das camadas de regularização e de piso
(na tabela do IOPES seria de 3 cm + 1 cm = 4 cm).
Assim, para avaliar a espessura a ser considerada no cálculo do
quantitativo é necessário que os valores da camada de piso granilite e de
regularização constem nos atestados. No entanto, nem todos os atestados
apresentam tais informações, sendo que, comumente, consta a seguinte
descrição nas planilhas: piso em argamassa de alta resistência tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm,
com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural c/ acabamento
antiderrapante (ou polido) inclusive regularização.
Vale lembrar que ficou a cargo dos licitantes apresentar documentos
“aptos para que seja realizada a conversão”, conforme estabelecido no
subitem 4.7.e.6 do edital:
[...]
Ressalta-se que apesar da afirmação dos responsáveis de que todos os
licitantes utilizaram a espessura de 10 cm para a conversão, verifica-se
que tal informação não é correta. A empresa Vale dos Milagres
Construtora Eireli EPP, por exemplo, utilizou para a conversão a espessura
de 4 cm (0,04 m), conforme mencionado anteriormente.
Constata-se que, ao deixar a cargo do licitante a conversão de m² para m³
sem que conste nos atestados a informação sobre a espessura total
(regularização + piso), a Administração Municipal de Marataízes tornou o
critério de avaliação subjetivo.
Cabe destacar que não haveria questionamentos acerca da espessura a
ser considerada na conversão se a exigência de quantidade de piso fosse
feita na medida padrão, ou seja, em m².
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[...]
Trata-se, portanto, de avaliação coerente com os parâmetros adotados no
projeto. No entanto, o critério de avaliação dos quantitativos
constantes nos atestados técnicos deveria constar objetivamente no
edital, de forma que os licitantes soubessem de maneira clara qual seria o
valor de espessura a ser considerado na conversão.
[...]
Por todo o exposto, verifica-se que cabe razão ao representante no que diz
respeito à falta de clareza e objetividade do critério utilizado na
avaliação dos atestados técnicos.
Do exame dos autos, observa-se que o Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo, Sr. Ricardo Pepe Reis, encaminhou solicitação de
contratação do objeto ao Prefeito Municipal de Marataízes, por meio
do documento “SEMOU - MEMO. 041/2019”, com base em documento
de sua autoria intitulado “projeto básico”, no qual foi disposto o critério
de avaliação dos atestados conforme estabelecido no subitem 4.7.e.6 do
edital.

Como se vê, não foram trazidos novos documentos que comprovassem que o
“coeficiente de multiplicação de 10 cm de espessura” foi utilizado por todas as
empresas licitantes.
Como bem pontuou a ITC, “apesar de alegar que a adoção dos critérios para
habilitação da empresa Santa Helena tinha por finalidade ampliar a competitividade,
o mesmo não valeu para as demais empresas, inclusive uma delas tendo
apresentado, à luz da avaliação da Avantec Engenharia Ltda. quantidade
comprovada equivalente a 260 % da empresa habilitada.”
Assim, a conclusão a que se chega é que imprevisão no edital do critério de
conversão das unidades de medida constantes dos atestados de capacidade
técnica operacional, com a inclusão de critério subjetivo (aceitando a
comprovação de serviço similar sem o estabelecimento de critério de
conversão de unidades) no edital, pelo Secretário Municipal, que encaminhou
o Projeto Básico para a contratação da obra, impõe a sua responsabilização
pela celeuma causada.
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No tocante à imputação de responsabilidade ao Procurador-Geral do Munícipio e ao
Prefeito Municipal, contudo, discordo da sugestão apresentada pela Instrução
Técnica Conclusiva. Explico.
Com relação à conduta do Procurador-Geral, segundo o corpo técnico, sua
responsabilidade decorreria do fato de ter emitido parecer jurídico contrário ao do
parecer técnico, concordando com a avaliação subjetiva dos quantitativos
constantes nos atestados, permitindo, assim, o prosseguimento da licitação.
Ocorre que, há entendimento pacificado nesta Corte de Contas, em consonância
com o atual posicionamento do STF e do TCU acerca do tema, no sentido de que
responsabilização do “advogado público” deve ocorrer quando o parecer não estiver
devidamente fundamentado, quando não defender tese jurídica aceitável e/ou
quando não estiver alicerçado em entendimento doutrinário ou jurisprudencial,
ou seja, quando ocorrer erro grosseiro, culpa ou dolo, uma vez que a
responsabilidade imputada ao autor do parecer está interrelacionada com a
responsabilidade pela regularidade da gestão da despesa pública.
No caso dos autos, não obstante o Procurador Municipal tenha emitido parecer
jurídico contrário ao relatório técnico apresentado pela empresa Avantec Engenharia
Ltda (empresa autora do projeto), justificou o parecerista a legalidade da
comprovação de execução do volume mínimo exigido pelo edital pela empresa
Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP, levando-se em conta os critérios
definidos pela IN 350/97 do DNER, apontados pela referida empresa.
Como citado anteriormente, o Procurador-Geral do Município opinou pela
improcedência dos recursos, ressalvando que a decisão final deveria ser submetida
à aprovação ou não do Chefe do Executivo, sob os seguintes fundamentos:
II.I. DOS CÁLCULOS DE CONVERSÃO DO ACERVO
As 03 (três) recorrentes argumentam que a Empresa Santa Helena
Engenharia e Paisagismo Eireli EPP não se desincumbiu de comprovar o
mínimo exigido de Acervo Técnico, ou seja, o PISO TIPO FULGET
RESINADO OU SIMILAR na quantidade mínima de 72,40m³.
Remetido os autos para o Autor do Projeto de Engenharia, o mesmo, após
esclarecimentos e informações técnicas, opinou pela inabilitação de todos
os licitantes.
Após ler detidamente todos os argumentos, contra-argumentos,
manifestações, informações, esclarecimentos e opiniões lançadas nos
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autos, bem como após consultar as normas técnicas que tratam da matéria,
entendo que temos duas situações distintas no processo licitatório em
questão.
A primeira, se refere a necessidade da Administração Pública na
contratação de Empresa com expertise em aplicação de piso com
argamassa de alta resistência para cobertura de toda área da Praça da
Barra, que é um dos serviços da presente licitação.
Já a segunda situação, se refere o que a Norma Técnica que trata de
Revestimentos de Piso (documento anexo).
Ora, como estamos falando de Acervo Técnico é razoável que tal
comprovação tenha por base a Norma Técnica, ou seja, que tal
revestimento tenha os seguintes considerados:
“a) sub-base – laje de concreto com ou sem armadura;
b) base – chapisco e contrapiso de correção;
c) pavimentação – camada de argamassa de alta resistência.
(...)
5.5.2 Para a laje de concreto, o teor mínimo de cimento por metro
cúbico de concreto deve ser de 300kg, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 10,0 CM.”
Ao analisar as comprovações da Empresa Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP, verifico, smj, que a sua conversão está em perfeita
consonância com a referida Norma, sendo equivocada a conclusão do Autor
do Projeto de Engenharia que considerou apenas e tão-somente a
aplicação do piso de alta resistência.
Assim, opino pela manutenção da habilitação.

Ou seja, justificou o Procurador, em parecer devidamente fundamentado, a razão
pela qual considerou correto o valor de espessura de 10 cm utilizado na conversão
de unidades de medida adotado pela empresa Santa Helena Engenharia e
Paisagismo Eireli EPP.
Ora, se de um lado o corpo técnico considera ilegal a inclusão de critério subjetivo
de avaliação dos atestados técnicos pelo Secretário Municipal, de outro considera
equivocada a aceitação pelo Procurador Municipal de justificativa legal apresentada
pela empresa habilitada.
Entretanto, o que se verifica é que não há erro grosseiro, culpa ou dolo no referido
parecer, a fim de imputar autor qualquer responsabilidade como pretende o corpo
técnico.
Como bem pontuou em sua defesa, “mesmo que o parecer contenha atribuição de
interpretação jurídica equivocada à legislação (o que não se configura no caso em
comento), este não será tido por ilícito, e consequentemente seu emissor não será

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br

Identificador: 5EE48-FE1F8-DF4E4

ACÓRDÃO-TC-358/2021
is/al

por ele responsável, já que, ausentes teratologia e má-fé, o procurador possui
liberdade profissional e intelectual para confecção de sua peça jurídica”.
Nessa mesma linha de raciocínio, a imputação de responsabilidade ao Prefeito
Municipal.
Segundo a área técnica, sua responsabilização decorreria do fato de ter decidido
pela continuidade do certame, apesar da avaliação subjetiva dos quantitativos
constantes nos atestados técnicos apresentados pelos licitantes.
Contudo, além das questões analisadas serem complexas, por se tratar de
contratação eminentemente técnica de obras de engenharia civil, baseou-se o
Prefeito em parecer jurídico devidamente fundamentado, para considerar lícita a
documentação apresentada pela empresa vencedora do certame.
Não se pode olvidar que o chefe do executivo possui muitas atribuições, o que o faz
conduzir a gestão de modo a partilhar as ações a serem executadas. Além de não
possuir conhecimento técnico e não poder acompanhar pormenorizadamente a
execução de cada contrato, ele não age sozinho ao executar todos os serviços,
contando com a participação da equipe técnica para tomada de suas decisões.
Nesse contexto, a segregação de funções se sobressai como um princípio do
controle administrativo conferindo mais eficiência, racionalidade, imparcialidade,
transparência e eficácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Se
não houver segregação de funções, certamente haverá fragilidade administrativa e
ingerências indevidas.
Desta forma, não há como imputar responsabilidade ao gestor municipal, que,
consubstanciado em parecer de sua equipe técnica, decidiu pela continuidade do
certame, considerando válida a comprovação de execução do volume mínimo
exigido no edital pela empresa Santa Helena Engenharia e Paisagismo Eireli EPP.
Como já dito alhures, se o critério de avaliação dos atestados técnicos apostos no
Edital foi subjetivo, como pontuou a área técnica, não há como atribuir
responsabilidade ao Prefeito Municipal, por ter dado continuidade ao certame,
quando suas razões de decidir tiveram por base posicionamento externado pelos
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profissionais da engenharia da municipalidade, devidamente, aprovado pela
Procuradoria do Município.
Por todo o exposto, acompanho parcialmente a área técnica deste Tribunal,
pela manutenção do indicativo de irregularidade, no tocante ao critério
subjetivo de avaliação dos atestados técnicos, com fundamento no Art. 3º,
caput14, e art. 40, VII15, ambos da Lei 8.666/1993, com responsabilização,
apenas, do responsável Ricardo Pepe Reis, Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo.
III.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acordão que submeto à apreciação.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
ACÓRDÃO TC-358/2021-7
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Manter a seguinte irregularidade:
1.1.1. Critério subjetivo de avaliação dos atestados técnicos
Base Legal: Art. 3º, caput16, e art. 40, VII17, ambos da Lei 8.666/1993.
14

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
15

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, [..], e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
[...]
16
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Responsável: Ricardo Pepe Reis.
1.2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e julgar procedente a
Representação em face do senhor Ricardo Pepe Reis - Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo, em razão do cometimento de infração disposta no item II.3
Critério subjetivo de avaliação dos atestados técnicos, com amparo nos artigos
329, § 3º e 178, inciso II da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), aplicando-lhe
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 388 do
RITCEES.
1.3. Acolher as razões de justificativa do senhor Gedson Barreto de Victa
Rodrigues - Procurador-Geral do Município, em razão do cometimento de
infração disposta no item II.3 Critério subjetivo de avaliação dos atestados
técnicos da Decisão 2775/2019-3 da Primeira Câmara.
1.4. Acolher as razões de justificativa do senhor Robertino Batista da Silva Prefeito Municipal, em razão do cometimento de infração disposta no item II.3
Critério subjetivo de avaliação dos atestados técnicos da Decisão 2775/2019-3
da Primeira Câmara.
1.5. Acolher as razões de justificativa do senhor Oldair da Silva Ferreira em razão
do disposto no item II.1 Descumprimento ao subitem I.2 da Decisão 2775/2019-3
da Primeira Câmara.
1.6. Acolher as razões de justificativa da empresa autora do projeto Avantec
Engenharia Ltda. em razão do disposto no item II.1 Inconsistências relevantes
no dimensionamento de item de serviço
1.7. Dar ciência ao representante e responsáveis do teor dessa decisão;
1.8. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 09/04/2021 – 16 ª Sessão Ordinária da 1ª CÂMARA
17

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, [..], e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
[...]
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente/relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do
débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Fui presente:
PROCURADOR DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Subsecretária das Sessões
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