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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41.1/2021
PROCESSO INTERNO Nº 2209/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL,

MÃO

DE

OBRA

,

SERVIÇO

DE

GESTÃO

COM

GEORREFERENCIAMENTO E APLICATIVO DE CELULAR PARA A
MANUTENÇÃO
MUNICÍPIO,

DO
COM

PARQUE

DE

TECNOLOGIA

ILUMINAÇÃO
LED,

QUE

PÚBLICA

DO

ATENDAM

ÀS

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data: 23/06/2021.

Exmo. Prefeito

Trata o presente sobre recursos interpostos tempestivamente pelas empresas RT
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob nº 19.280.448/0001-34, TERWAN
SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ sob
nº 45.209.863/0001-01 e a LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME,
CNPJ sob nº 19.280.448/0001-34, contra decisão desta Pregoeira e a equipe de apoio
técnico que as inabilitaram do certame em epígrafe.

1. RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, protocola na Prefeitura Balc sob nº 3.619/2021 e
na plataforma BBMnet, contra a decisão que inabilitou. Argumenta a Recursante, que
cumpriu o item 7.4.2.5. letra "d" do Edital, pois o Edital pedia a “Comprovante de equipe
técnica com treinamento NR-35 para executar serviços em altura e NR-10 para serviços em
eletricidade.”, uma vez que a mesma comprovou a qualificação técnica exigida, com a
apresentação de atestado de capacidade técnica emitida pela própria Prefeitura Municipal.

2. TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
a recursante requer sua habilitação, tendo em vista que o profissional habilitado para a
certificação de NR10 esta condizente com o comprovante de NR-10 apresentado.
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3. LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, requer a utilização do §3º
do Art. 48, da Lei 8.666/93, possibilitando as empresa a reapresentarem os documentos de
habilitação ou suas propostas escoimadas dos vícios em 08 (oito) dias. Alega ainda que
houve formalismo excessivo, redução da competitividade e “risco de inviabilizar o interesse
público por uma proposta mais vantajosa”. Em senda semelhante, aponta que os atestados
de capacidade técnica suprem a exigência contida no instrumento convocatório e habilitam o
profissional responsável. Requer a reforma da decisão, em conformidade com fulcro no §3º,
do Art. 48 da Lei 8.666/93.

É, em suma, o que alega as Recursantes.

Os Recursos foram recebidos, portanto tempestivos na plataforma BBMnet e para
conhecimento aos demais licitantes e interessados a Administração publicou o conteúdo na
integra no sítio internet da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, no
endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br>, link <Licitações - Pregão - em andamento>,
nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93.

Na data de 14 de Junho de 2021, foi divulgado o resultado de julgamento, o qual
inabilitou as Recursantes, expondo os devidos motivos na plataforma acima citada. Ainda
nesta data foi decidido por fim FRACASSAR o certame em vista da inabilitação das 7
empresas e a desclassificação de 1 empresa.

EMPRESA

SITUAÇÃO

LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

INABILITADA

LEGACY TECH SOLUCOES URBANAS LTDA -EPP

INABILITADA

RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA

INABILITADA

FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO

DESCLASSIFICADA

EIRELI
TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E

INABILITADA

COMERCIO LTDA
MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E

INABILITADA/

CONSTRUCOES LTDA

DESCLASSIFICADA
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ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

INABILITADA

RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA

INABILITADA

DOS REGISTROS das intenções de Recurso, no chat da plataforma do pregão
eletrônico - Bolsa Brasileira de Mercadoria - BBMnet:

"14/06/2021 14:07:50 RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA / Licitante 4: (RECURSO): RT
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA / Licitante 4, informa que vai interpor recurso, Inabilitação
equivocada, item considerado não atendido foi comprovado nos documentos de qualificação
técnica.
14/06/2021 14:12:06 TERWAN SOLUCÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. / Licitante 6: (RECURSO): Terwan Soluções em Eletricidade
Indústria e Comércio Ltda. / Licitante 6, informa que vai interpor recurso, Manifestamos
intenção de interpor recurso contra a decisão proferida pela respeitosa Comissão pois
comprovaremos através de documentação pertinente nossos argumentos (profissional
habilitado para a certificação de NR10).
"14/06/2021 14:16:06 LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2:
(RECURSO): LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 2,
informa que vai interpor recurso, Boa tarde! Em atenção ao princípios norteadores do
processo licitatório, venho mui respeitosamente através desta manifestar nossa intenção de
recurso contra nossa Inabilitação uma vez que o motivo que ensejou nossa Inabilitação não
traz nenhum prejuízo ao Município e aos demais participantes, podendo ser sanado no ato da
assinatura do contrato, ademais tendo em vista o custo o para abertura de um novo processo
requer a aplicação do artigo 48 da lei 8666/93, nestes termos requer o deferimento do nosso
pedido."

DOS VALORES FINAIS, após etapa de lance:
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LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME /

R$ 229.900,00

LICITANTE 2
LEGACY TECH SOLUCOES URBANAS LTDA -EPP /

R$ 230.000,00

LICITANTE 3
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA / LICITANTE 4

R$ 236.691,00

FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E

R$ 418.900,00

URBANO EIRELI / LICITANTE 8
TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E

R$ 419.000,00

COMERCIO LTDA. / LICITANTE 6
MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E

R$ 502.513,20

CONSTRUCOES LTDA / LICITANTE 1
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA /

R$ 1.298.999,90

LICITANTE 5
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA / LICITANTE 7

R$ 1.456.560,00

DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

O EDITAL RETIFICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41.1/2021 PROCESSO INTERNO Nº 2209/2021, que levaram a desclassificação ou Inabilitação:

4. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
(...)
4.3. Juntamente com a documentação de habilitação, a
Licitante deverá inserir Proposta de preços do valor
global, modelo ANEXO III, de acordo com as
especificações constantes do ANEXO I Termo de
Referencia do Edital em sua totalidade, vedada a
utilização da palavra ‘similar’, ou de duas ou mais
alternativas para os serviços ofertados. A não inserção
da proposta de acordo com as especificações
implicará na desclassificação da empresa, face à
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ausência de informação suficiente para classificação
da proposta. (sublinhado pregoeira)

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...)
7.4.2.5. O(s) profissional (is) deverá (ão)
fazer parte da empresa licitante na data de
apresentação dos documentos de habilitação e
propostas na condição de:
a.

Empregado, comprovado com a apresentação de

cópia autenticada das folhas pertinentes da carteira
profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de
registro do empregado;
b.

Diretor

ou

sócio,

comprovado

com

a

apresentação do Estatuto Social em vigor, ou Contrato
Social (última alteração) devidamente registrado; ou
c.

Autônomo comprovado com a apresentação do

Contrato de Prestação de Serviço.
d.

Comprovante

de

equipe

técnica

com

treinamento NR 35 para executar serviços em
altura e NR 10 para serviços em eletricidade.

DAS ANÁLISES

DAS ALEGAÇÕES REFERENTES ÀS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS:

RESPOSTA TÉCNICA AO RECURSO DA TERWAN SOLUÇÕES EM
ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Com base nas pontuações e colocações relatadas através de recurso da empresa
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita
no CNPJ sob nº 45.209.863 / 0001-01 relacionado ao Pregão Eletrônico n.º41/2021 e
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Processo Interno n.º2.209/2021 a equipe técnica da Prefeitura da Estância Turística de
Tremembé tem a relatar:

No item 10.1 da referida NR10 é descrita o OBJETIVO E CAMPO DE
APLICAÇÃO da Norma Regulamentadora n.º10, destaca-se que 10.1.1”... estabelece os
requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e
sistemas preventivos... de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que,
direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.” e
completa no subitem 10.1.2 “Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão,
distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação,
manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas
proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos
competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis.”. Diante
do exposto entendemos que por mais que o profissional Engenheiro de Segurança do
Trabalho tenha o conhecimento a respeito de como “garantir a segurança em instalações
elétricas” isto não o habilita para expor tal capacitação, visto que a abrangência desta
Norma Regulamentadora deve ser observada a luz de outras normas técnicas oficiais
conforme mencionado acima e exemplificada no Manual de Auxílio na Interpretação e
aplicação da NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE no comentário do item
10.1.2: “Assim as instalações elétricas e serviços com eletricidade devem atender
obrigatoriamente, à especificações e requisitos fixados nas normas técnicas aplicáveis, tais
como NBR-54,10,...NBR-14039,...NBR-5418,...NBR-5419,...NBR-8674,...NBR-8222 E NBR12232...”. Podemos acrescentar ainda a NBR5101 Iluminação Pública - Procedimentos,
esta, relacionada diretamente ao objeto deste pregão eletrônico além de outras normas
internacionais como exemplo a NFPA70E. Ou seja, o Engenheiro de Segurança do Trabalho
não possui habilitação no campo de aplicação objeto da referida Norma Regulamentadora
na totalidade ainda que parte do conteúdo programático caiba a somente este profissional
como mostra a TABELA 01 deste documento.

É importante esclarecermos a citação feita pela Terwan: “A NR10 não é uma regra
sobre os fundamentos da eletricidade e sim sobre segurança nos serviços com eletricidade”.
Compreendemos que a NR10 não é regra e também não é lei, porém, como não há
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legislação pertinente ao assunto, ela tem eficácia jurídica equivalente às das leis ordinárias.
Percebe-se que para abordar o assunto complexo relacionado à área elétrica, o profissional
não deve ter somente conhecimento, mas sim proficiência e qualificação ou habilitação na
área. O curso pode e deve ser ministrado sim por um Engenheiro de Segurança do Trabalho,
mas não só, e sim em conjunto com um Engenheiro Eletricista e se possível um enfermeiro
ou socorrista.
Embora a habilitação do Engenheiro de Segurança do Trabalho seja abrangente,
existem limites para toda atribuição conforme o CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia através da Resolução Nº 359, de 31 de julho de 1991,
assim como o Engenheiro Eletricista possui suas atribuições de acordo com da Resolução
Nº 218, de 29 de junho de 1973 e específico (ART. 8º). Cada qual destes profissionais
possui seus limites de atribuições, por isso entendemos que o conteúdo programático
envolve ambos os profissionais, nunca um profissional isolado, a não ser que o mesmo
possua as duas qualificações e/ou habilitações, ou ainda combinações entre elas (ex.
eletrotécnico e Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança e Engenheiro Eletricista,
etc).

Conforme comentado acima, há um limite específico para cada habilitação de acordo
com as Resoluções relacionadas, se passar disso (limites) pode ser entendido pelo CONFEA
como um exercício ilegal de atividade de engenharia de outra modalidade (LEI Nº 5.194,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 TÍTULO I :Do Exercício Profissional da Engenharia, da
Arquitetura e da Agronomia / SEÇÃO III - Do exercício ilegal da profissão, Art. 6º alínea
“b”.
Ainda sobre tal o assunto, vejamos o que diz a revista o SETO ELÉTRICO Ed. 57 Outubro de 2010 Por João José Barrico de Souza:

“Não é correto afirmar que, por se tratar de uma
norma de segurança, todos os documentos requeridos
pela NR 10 devem ser originários de profissionais de
segurança do trabalho. Se assim fosse, a avaliação de
segurança na operação de caldeiras não precisaria ser
feita por engenheiro mecânico, mas poderia ser feita
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por um arquiteto, um engenheiro civil ou eletricista,
com especialização em segurança do trabalho. E todos
nós sabemos que, no curso de especialização, não há
aprofundamento suficiente para elaborar uma análise
técnica de uma caldeira, assim como também não há
para elaborar uma avaliação de instalação elétrica. O
mesmo poderia ser dito no caso de um laudo de SPDA;
uma classificação de áreas por conta de explosivos ou
inflamáveis; e assim por diante”

Assim, o treinamento da NR 10 está composto por conteúdo de três áreas distintas,
que se complementam, respectivamente, a elétrica, a de segurança e a área médica.Cada um
dos assuntos deverá ser ministrado por profissional legalmente habilitado naquela
especialidade.

Para tanto foi elaborada de forma clara e didática a TABELA 01 baseada no ANEXO
III da NR10 que apresenta TODO o conteúdo programático do referido curso. Contudo, nas
colunas 3 e 4 desta TABELA a equipe técnica da Prefeitura da Estância Turística de
Tremembé especifica a interpretação quanto ao que cabe a cada um dos profissionais através
do campo de atuação específico.

TABELA 01 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NR10: (BASE: ANEXO III - NR10)
1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE
Item
1

Descrição
Introdução à segurança com eletricidade.

Profissional Habilitado (1)
Eng. Eletricista /

Eletrotécnico /

Eng. Segurança

Técnico

de

Segurança
2

Riscos em instalações e serviços com eletricidade:
a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;
b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;

Eng. Eletricista

Eletrotécnico

c) campos eletromagnéticos.
3

Técnicas de Análise de Risco

Eng. Segurança

Técnico de
Segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

4

Medidas de Controle do Risco Elétrico:
a) desenergização.
b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção;
temporário;
c) equipotencialização;
d) seccionamento automático da alimentação;
e) dispositivos a corrente de fuga;
f) extra baixa tensão;

Eng. Eletricista

Eletrotécnico

Eng. Eletricista

Eletrotécnico

g) barreiras e invólucros;
h) bloqueios e impedimentos;
i) obstáculos e anteparos;
j) isolamento das partes vivas;
k) isolação dupla ou reforçada;
l) colocação fora de alcance;
m) separação elétrica.
5

Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410,
NBR 14039 e outras;

6

Regulamentações do MTE:
a) NRs;
b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com

Eng. Segurança

Eletricidade);

Técnico de
Segurança

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.
7

8

9

Equipamentos de proteção coletiva

Equipamentos de proteção individual

Eng. Segurança

Eng. Segurança

Técnico de
Segurança
Técnico de
Segurança

Rotinas de trabalho - Procedimentos.
a) instalações desenergizadas;
b) liberação para serviços;
c) sinalização;

Eng. Segurança /
Eng. Eletricista

Técnico de
Segurança /
Eletrotécnico

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
10

Documentação de instalações elétricas.

11

Riscos adicionais:
a) altura;
b) ambientes confinados;

Eng. Eletricista

Eng. Segurança

Eletrotécnico
Técnico de
Segurança
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c) áreas classificadas;
d) umidade;
e) condições atmosféricas.
12

Proteção e combate a incêndios:
a) noções básicas;
b) medidas preventivas;

Técnico de
Eng. Segurança

c) métodos de extinção;

Segurança /
Bombeiro

d) prática;
13

Acidentes de origem elétrica:
a) causas diretas e indiretas;
b) discussão de casos;

14

Eng. Segurança /
Eng. Eletricista

Técnico de
Segurança /
Eletrotécnico

Primeiros socorros:

Técnico de

a) noções sobre lesões;

Segurança /

b) priorização do atendimento;

Enfermeiro /

c) aplicação de respiração artificial;

Eng. Segurança

d) massagem cardíaca;

Técnico de
Enfermagem /

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;

Socorrista

f) práticas.
15

Responsabilidades.

Eng. Segurança /

Técnico de

Eng. Eletricista

Segurança /
Eletrotécnico

1) Interpretação equipe técnica da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.
2) técnicos, tecnólogos, eletrotécnicos, engenheiros, etc.

Como se percebe, a TABELA 01 ilustra os tópicos do conteúdo programático
direcionados a ambos os profissionais habilitados (Segurança e Elétrica). Dessa forma tornase plenamente claro que os argumentos da TERWAN possuem apenas evidências que não
comprovam diante das resoluções do CONFEA a habilitação para o Engenheiro de
Segurança ministrar o treinamento sem um responsável habilitado na área especifica de
elétrica.

Quanto à citação ilustrada pela TERWAN feita pelo E. TCE - Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, na página 3 do recurso, entendemos que são situações
distintas, visto que a decisão apresentada se refere ao “acompanhamento e supervisão de
responsável técnico” para determinado serviço conforme citado no corpo do texto proferido
pelo E. TCE no item 15 (ART. 4º da Resolução 359 de 31 de julho de 1991). Reiteramos
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que este tipo de serviço não se enquadra no objeto do Edital ora analisado. Na citação
posterior referente a outra decisão do E. TCE, no parecer relacionado ao documento
mencionado, verificamos em consulta ao TC - 021160/026/08 que este parecer também não
contextualiza com o objeto do Edital aqui enunciado, pois esta relacionado a “prestação de
serviços de engenharia para elaboração de laudo de classificação de áreas, conforme
prevista na norma reguladora 10”.

Cuidamos em frisar que o treinamento de NR10 é um curso direcionado tanto a
trabalhadores diretos (eletricista, técnicos, eletromecânicos, etc) quanto a trabalhadores
indiretos que ficam ou podem em algum momento estar expostos a risco relacionados a
elétrica conforme afirma o item 10.1.1 desta Norma Regulamentadora. Sendo assim não
pode ser considerada apenas “conscientização para os PERIGOS DA ELETRICIDADE”,
mas sim conhecimento de riscos e fundamentos de eletricidade, pois para se prevenir riscos
é preciso conhecer o que pode gerar os riscos.

Por fim, com estas colocações apresentadas interpretamos que o Engenheiro de
Segurança do Trabalho não é habilitado para ministrar o curso de NR10 sem
acompanhamento de um especialista habilitado na área elétrica, ou seja, podendo ser um
Engenheiro Eletricista, Eletrotécnico, Técnico Eletrônico, etc que esteja registrado no
Conselho de Classe (CREA ou CFT).

RESPOSTA TÉCNICA AO RECURSO DA EMPRESA LUZ FORTE
ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento licitatório em questão regese pelo Edital do Pregão Eletrônico 41.1/2021, pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 5.450/05, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666/1993. Assim, em obediência à legislação e às normas regulamentares do referido
certame, reconheço do recurso e passo a esclarecer.

Vale esclarecer que o que está sendo atacado em matéria recursal é o fato de a
empresa LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, pessoa jurídica de
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direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 19.280.448/0001-34, ter sido inabilitada
conforme decisão do Pregoeiro em 07 de Junho de 2021 via plataforma da Bolsa de
Mercadorias, por não ter apresentado a devida documentação exigida no item 7.4.2.5 “d” do
Edital, ou seja, não indicou a certificação de NR10 válida do representante técnico e
Engenheiro Eletricista que foi assinada por ele mesmo como participante e ao mesmo tempo
certificador (Responsável Técnico), quando deveria ter sido assinado por outro profissional
habilitado na área de elétrica juntamente com um profissional habilitado na área de
Segurança do Trabalho.

Conforme enfatizado pela Recursante os artigos 1º e 8º da RESOLUÇÃO Nº 218, de
29 de Junho de 1973, expõe sob as atribuições do Engenheiro Eletricista em especial
podemos apontar a “Atividade 08 - Ensino...” que se enquadra diretamente a capacitação do
profissional para executar a certificação da NR10. Insta informar que o treinamento da NR
10 está composto por conteúdo de três áreas distintas, que se complementam,
respectivamente, a elétrica, a de segurança e a área médica. Cada um dos assuntos deverá
ser ministrado por profissional legalmente habilitado naquela especialidade. Entendemos
ainda que não esta previsto na NR 10 que esse treinamento seja promovido por uma
entidade de ensino, por empresa externa ou por órgão registrado ou autorizado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e muito menos colocamos em questão a capacidade ou
habilitação do Engenheiro Eletricista representante técnico da empresa Forte Luz. Para
tanto podemos demonstrar diante disto que não há “excesso de formalismo“ por parte desta
municipalidade. Ou seja, a equipe técnica da Prefeitura da Estância Turística de Tremembé
reconhece que o profissional em questão tem todas as atribuições para ministrar o curso de
NR10, no entanto, esclarecemos que a questão em epígrafe não é esta e sim que este
profissional não pode certificar a si mesmo como participante e certificador do curso de
NR10 ao mesmo tempo.

Frisamos ainda que houve tempo oportuno para a Recorrente questionar ou
impugnar o Edital, visto também que nas solicitações de esclarecimentos postados no site
da prefeitura especificamente no ESCLARECIMENTO 3, a equipe técnica respondeu um
questionamento que ilustra exatamente o assunto objeto deste recurso conforme descrito
abaixo:
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“Pergunta: No item 7,4,2,5 (d), é solicitado que seja anexado comprovante de
treinamento de NR 35 e NR 10. Gostaria de saber se o Engenheiro Eletricista precisa
apresentar esses cursos também.
Resposta: Deve ser apresentado de toda a equipe técnica, conforme solicitado no
edital.”

De acordo com o questionamento apontado acima podemos concluir primeiramente
que as empresas participantes do certame tinham conhecimento de que deveriam apresentar
o comprovante de treinamento de NR35 e NR10 de toda a equipe técnica e isto inclui o
profissional habilitado, Engenheiro Eletricista.

A Recorrente contrapôs a decisão do pregoeiro e disse que apresentou nos
documentos de Habilitação inúmeros atestados de capacidade técnica acervados no CREA
demonstrando que o profissional em questão tem a expertise para execução do objeto
licitado. Elucidamos que este argumento não contextualiza com a inabilitação da Recorrente
conforme já supracitado. Entende-se que este apontamento é distinto à inabilitação da
Recorrente, pois a inabilitação se deu por falta de documentação válida e, o que a
Recorrente cita são acervos (documentos) de capacidade técnica relacionado ao objeto do
Edital não ao recurso ora pleiteado.

Ademais esclarecemos que o profissional mesmo sendo habilitado na área elétrica
deve ser instruído nas demais partes do conteúdo programático do curso de NR10
relacionados à Segurança do Trabalho e Primeiros Socorros.

Cabe ressaltar que o treinamento de segurança em instalações elétricas é
obrigatório a toda e qualquer pessoa, para que seja autorizada pela empresa a realizar
intervenções nas instalações elétricas energizadas ou suas proximidades, com tensão
superior a extra baixa. Seja gerente, supervisor, engenheiro ou chefe , bem como ajudante,
eletricista , encarregado ou eletrotécnico. Independente de escolaridade, habilitação ou
capacitação técnica, todos devem a seu nível receber conhecimentos que lhes favoreça
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adotar ações e atitudes no sentido de proteger a si e aos demais contra os efeitos da
eletricidade.

O que não pode passar despercebido e, muito menos ser tratado como excesso de
formalismo é a Recorrente apresentar um certificado no qual o ministrante do curso é ao
mesmo tempo participante. Torna-se notório e aparentemente antiético o Engenheiro
Eletricista se “auto certificar”. No Código de Ética do Profissional da Engenharia, da
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, 5 DAS CONDUTAS
VEDADAS diz :”II - Ante à profissão: b. utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de
exclusividade de direito profissional;”, ou seja, é vedado ao profissional de engenharia
usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para
fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais.

Quanto a legalidade, sabe-se que a inabilitação da Recorrente se deu face o
descumprimento de cláusula editalícia, requisito de cumprimento obrigatório imposto a
todos os interessados. É sabido que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
sujeita não só a Administração, bem como os administrados a seguirem as regras nele
estipuladas, podemos citar também o artigo 41 da Lei 8.666/93, o qual diz que: “Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.”

Ainda sobre tal princípio, vejamos o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para
participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou
celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados
estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois
aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta
apresentada por outro licitante que os desrespeitou.”(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001.)
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Reforçamos que não há que se falar em restrição de competitividade, ofensa à
razoabilidade ou em formalismo excessivo na exigência da certificação à NR-10, uma vez
que nenhum interessado solicitou impugnação do edital da licitação, e que todas as
licitantes foram desclassificadas ou inabilitadas face à ausência de documento que devia ser
apresentado.

Desta forma, conforme fundamentado acima, entendemos que os apontamentos da
Recorrente são baseados em evidências que não são válidas visto a falta de comprovação do
certificado de NR10 do responsável técnico e Engenheiro Eletricista (certificado valido) no
momento da inserção dos documentos na plataforma eletrônica Bolsa de Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br).

RESPOSTA AOS RECURSOS

De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento licitatório em questão regese pelo Edital do Pregão Eletrônico 41.1/2021, pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 5.450/05, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666/1993. Assim, em obediência à legislação e às normas regulamentares do referido
certame, reconheço do recurso e passo a esclarecer.

Vale esclarecer que o que está sendo atacado em matéria recursal é o fato de a
empresa RT Energia e Serviços Ltda ter sido inabilitada conforme decisão dessa Pregoeira,
via plataforma da Bolsa de Mercadorias, por não ter apresentado a devida documentação de
habilitação, conforme solicita o edital.

Quanto ao que se refere à inabilitação da empresa, a mesma se deu, pois a mesma
deixou de apresentar um documento exigido para habilitação, da mesma forma que as
outras licitantes que estavam na disputa também deixaram de apresentar alguma das
documentações exigidas no instrumento convocatório, sendo assim, também inabilitadas.

A inabilitação da empresa se deu face o descumprimento de cláusula editalícia,
requisito de cumprimento obrigatório imposto a todos os interessados. É sabido que o
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princípio da vinculação ao instrumento convocatório sujeita não só a Administração, bem
como os administrados a seguirem as regras nele estipuladas, podemos citar também o
artigo 41 da Lei 8.666/93, o qual diz que: “Art. 41. A Administração não pode descumprir
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Ainda sobre tal princípio, vejamos o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para
participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou
celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados
estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois
aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta
apresentada por outro licitante que os desrespeitou.”(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001.)

O item 7.4.2.5.d do edital pede “Comprovante de equipe técnica com treinamento
NR-35 para executar serviços em altura e NR-10 para serviços em eletricidade.”.

O atestado de capacidade técnica apresentado pela Recursante, emitido por essa
Prefeitura, onde diz que “todos os funcionários disponibilizaram de capacidade em NR10”, diz respeito a obra executada entre 26/06/2020 e 23/12/2020.

Qualquer documento comprovando que uma empresa tinha equipe certificada pela
NR-10 em 23/12/2020, não comprova que a equipe foi mantida após a obra, e que a
empresa ainda esteja trabalhando com os funcionários.

Para comprovação do exigido no item 7.4.2.5.d do edital da licitação, a licitante teria
que identificar sua equipe técnica, comprovar vinculo trabalhista e comprovar que esses
estavam certificados para a NR-10.

Não há que se falar em restrição de competitividade, ofensa à razoabilidade ou em
formalismo exagerado na exigência da certificação à NR-10, uma vez que nenhum
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interessado solicitou impugnação do edital da licitação, e que todas as licitantes foram
desclassificadas ou inabilitadas face à ausência de documento que devia ser apresentado.

Documento não apresentado, que levou à desabilitação, não foi buscado por
diligência, conforme sugerido pelo Recursante, pois se tratava de requisito para habilitação.

Trata-se, portanto, de previsão legal que pode incidir em duas hipóteses taxativas:
(a) caso todos os licitantes forem inabilitados; ou (b) caso todas as propostas forem
desclassificadas. O prazo para sanar vícios pode ser concedido, portanto, somente na etapa
de habilitação e na etapa de classificação de propostas.

O caráter restritivo na aplicação do dispositivo em comento se coaduna com a
interpretação realizada pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo do seguinte excerto de
julgado, que demonstra a aplicabilidade do instituto apenas às etapas de habilitação e
classificação:

Não há obrigatoriedade, portanto, na aplicação do art. 48, § 3º, da Lei de Licitações.
Trata-se de faculdade outorgada à Administração, que deve avaliar a conveniência de sua
utilização no caso concreto, quando presentes as taxativas hipóteses de cabimento
legalmente previstas.

Ainda que com base em outro fundamento, Joel de Menezes Niebuhr também
vislumbra a ocorrência de óbices à aplicação do art. 48, § 3°, da Lei n° 8.666/1993 ao
procedimento de pregão quando não contemplados todos os participantes da etapa
respectiva:

Essa terceira opção é indevida porque o § 3° do
artigo 48 da Lei n° 8.666/1993 pressupõe a
inabilitação de todos os licitantes, enquanto que,
no caso vertente, somente os participante dos
lances orais foram inabilitados. Ela poderia ser
aplicada se todos os licitantes tivessem participado
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dos lances orais. Daí, sim, todos os licitantes teriam
sido inabilitados e, pois, incidiria o § 3° do artigo 48
da Lei n° 8.666/1993. (NIEBUHR, Joel de Menezes.
Pregão presencial e eletrônico. 6ª ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2011, p.210)

Entendo, inviável a aplicação do previsto no art. 48, §3º, da lei nº 8.666/1993, pois o
processo em comento está na fase de habilitação e o julgamento de cada empresa são
diferentes, como "INABILITADAS" e "DESCLASSIFICADAS'.

Existe um diferença na utilização dos termos na modalidade pregão, vejamos:

CLASSIFICAR X DESCLASSIFICAR ato que ocorre na fase de PROPOSTA
Classificar: Verbo. O que é Classificar: V.T. Dividir em grupos ou classes que possuam
características parecidas. Determinar a classe de alguma coisa dentro de determinado grupo
ou conjunto. Ordenar. Dar uma nota, qualificar. Na Biologia, consiste em determinar o
grupo taxionômico a qual uma planta ou animal pertence.
Desclassificar: V.T. Que perdeu a classificação, que não foi classificado.

HABILITAR

X

INABILITAR

ato

de

avaliação

dos

requisitos

de

HABILITAÇÃO.
verbo transitivo direto, bitransitivo e pronominal Tornar-se inábil; perder a habilidade;
deixar de ser hábil; incapacitar-se. verbo transitivo direto Não ser aprovado em concurso;
não ser aprovado em exame e/ou avaliação. Etimologia (origem da palavra inabilitar). In +
habilitar.

O entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca do assunto é
no sentido de que “a regra prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993 não pode ser
aplicada a licitantes já excluídos em outras etapas da licitação, sendo possível sua
aplicação ou aos licitantes desclassificados, ou aos licitantes inabilitados, e não a ambas
as hipóteses simultaneamente”. Como a reconvocação da licitante Smart Cofres
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Manutenção e Instalações Ltda. – ME havia sido feita para sanear sua inabilitação, não pode
a mesma regra ser utilizada, agora, para regularizar a desclassificação dos demais licitantes,
pois o seu alijamento do certame se deu em momento anterior. É esse o entendimento da
Corte de Contas, que não admite a aplicação da solução permitida pela Lei de maneira
conjugada, mas apenas alternativa (a reconvocação poderá se dar para sanear a inabilitação
dos licitantes ou sua desclassificação, mas não as duas coisas, conjuntamente, na mesma
licitação).

E, conforme se observa nas iniciais como na tabela exemplificativa o julgamento das
08 participantes, contendo as duas situações.

Esta Pregoeira seguiu os ditames do Edital, bem como as diligências técnicas,
respeitando o que ali fora definido, e entende ter sido a decisão tomada aquela que mais se
coaduna à letra editalícia.

Assim sendo, em respeito ao entendimento do TCU sobre a matéria do uso do art. 48
da Lei de Licitações 8.666/1993 e o despachos técnicos sobre a qualificação técnica
explanados pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, entendo que não é
possível a aplicação de prazo para reapresentação de documentos/propostas, devendo
manter a declaração da licitação FRACASSADA e proceder à abertura de novo certame.

Encaminhamos ao Exmo. Prefeito Municipal para conhecimento e posterior decisão.

Patrícia Terezinha de Faria
Pregoeira
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DESPACHO

De acordo com o §4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, RATIFICO a
decisão proferida pela Pregoeira e Comissão Técnica, NEGO PROVIMENTO aos recursos
administrativos impetrados pelas empresas RT ENERGIAE SERVIÇOS LTDA, inscrita
CNPJ sob nº 19.280.448/0001-34, TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita CNPJ sob nº 45.209.863/0001-01 e a LUZ
FORTE

ILUMINAÇÃO E

SERVIÇOS

EIRELI

ME,

inscrita CNPJ sob

nº

19.280.448/0001-34, referente ao Pregão Eletrônico Nº 41/2021 - Processo interno n°
2.209/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO
DE

MATERIAL,

MÃO

GEORREFERENCIAMENTO

DE
E

OBRA,

SERVIÇO

APLICATIVO

DE

DE

GESTÃO

CELULAR

COM

PARA

A

MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM
TECNOLOGIA LED, QUE ATENDAM ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.

Diante das decisões, resolvo FRACASSAR o certame licitatório.

Dê ciência às Recursantes, após providencie a divulgação desta decisão para
conhecimento geral dos interessados junto ao site dessa Prefeitura Municipal, e procedam às
demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Estância Turística de Tremembé, 24 de junho de 2021.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

