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16/11/2017 

 
PARECER TÉCNICO 

 

Assunto:  Análise da documentação de qualificação técnica apresentado pelo WRS 

CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – ME no âmbito da Concorrência AARH nº 03/2017. 

I. INTRODUÇÃO 

Trata-se de parecer técnico elaborado em atenção ao disposto no inciso VIII, do artigo 3º, da 

Resolução Dir 3.085/2016 – Regulamento de Licitações do Sistema BNDES, observada a 

designação constante do Ato de Designação AARH/DELIC nº 57/2017.  

Por intermédio da Informação Padronizada AARH/DELOP nº 043/2017, aprovada em 

05/10/2017, pelo Sr. Superintendente da Área de Administração e Recursos Humanos, foi 

autorizada a instauração de procedimento licitatório para a contratação, em ITENS, de 

empresa(s) especializada(s) para a execução de obras de reforma e prestação de serviços 

de engenharia para adaptação de leiaute e instalações dos escritórios do BNDES no 

5º pavimento (ITEM 01) e no 2º pavimento (ITEM 02) do edifício JK Financial Center, situado 

na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, em São Paulo, SP. 

Divulgado o Edital e cumpridas todas as etapas do procedimento, a equipe técnica de apoio 

à Comissão Especial de Licitação procedeu à análise das propostas apresentadas pelos 

Licitantes, dos ITENS 01 e 02, para verificação do seu pleno atendimento aos requisitos 

formais estabelecidos no Edital e em seus Anexos, para fim de classificação dos Licitantes. 

A equipe técnica verificou a existência de vícios sanáveis nas propostas de todas as 

Licitantes para o ITEM 01, para os quais realizou os ajustes necessários, e em sequência, 

considerou que todas as propostas, para os ITENS 01 e 02, estavam de acordo com os 

requisitos previstos no Edital e em seus Anexos. 

Findo os ajustes realizados pela equipe técnica, deu-se prosseguimento à análise da 

documentação de qualificação técnica do Licitante PLASMA ENGENHARIA LTDA., detentor 

da melhor proposta ofertada para ambos os itens, para o qual a equipe técnica de apoio à 

Comissão Especial de Licitação considerou que o Licitante não atendeu à alínea “b”, 

inciso IX, do subitem 5.3 (para o ITEM 01) e à alínea “b”, do inciso X, do subitem 5.3 (para o 

ITEM 02) do Edital. 

Para o ITEM 01, a segunda melhor proposta não foi ofertada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte, de modo que, em atendimento ao subitem 4.8 do Edital, a Comissão 

Especial de Licitação questionou o Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – 

ME, terceiro colocado, sobre o seu interesse em ofertar valor inferior ao do Licitante TETO 

CONSTRUTORA S.A., segundo colocado, para o ITEM 01. 
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O Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – ME acolheu à solicitação da 

Comissão, apresentando nova proposta para o ITEM 01, no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), valor inferior ao oferecido pelo segundo colocado. A equipe técnica 

analisou a nova proposta encaminhada pelo Licitante, verificando a existência de vícios 

sanáveis, para os quais realizou os ajustes necessários, e em sequência, considerou que a 

nova proposta estava de acordo com os requisitos previstos no Edital e em seus Anexos. 

Sendo assim, as propostas apresentadas pelo Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL 

EIRELLI – ME foram de R$ 481.807,31 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e sete 

reais e trinta e um centavos) para o ITEM 01, após os ajustes necessários feitos pela equipe 

técnica, e de R$ 254.434,89 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e nove centavos) para o ITEM 02.  

Assim, serve o presente parecer para analisar tecnicamente os documentos de qualificação 

técnica apresentados, fornecendo, desta forma, subsídios para o julgamento, pela Comissão 

Especial de Licitação, da habilitação do Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL 

EIRELLI – ME para os ITENS 01 e 02. 

II. ANÁLISE TÉCNICA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Relativo aos requisitos de habilitação técnica do ITEM 01, o inciso IX do subitem 5.3 do 

Edital exige a apresentação, pelo Licitante, de: 

“a) Registro ou inscrição da empresa LICITANTE no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU); 

b) Atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por p essoas jurídicas de 
direito público ou privado  comprovando que a LICITANTE já executou 

serviços de engenharia e obras de construção, reforma, ampliação e/ou 

modernização de ambientes corporativos e afins com área maior ou igual a 400 

m² e que possua rede de cabeamento estruturado CAT5 ou superior com 72 

pontos ou mais; 

b.1) Para fins da qualificação técnica acima, serão considerados ambientes 

corporativos aqueles onde são desenvolvidas atividades administrativas de 

empresas de quaisquer setores econômicos, e que possuam sistema de ar 

condicionado e rede de dados (cabeamento estruturado).” 

Relativo aos requisitos de habilitação técnica do ITEM 02, o inciso X do subitem 5.3 do 

Edital exige a apresentação, pelo Licitante, de: 

“a) Registro ou inscrição da empresa LICITANTE no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU); 
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b) Atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por p essoas jurídicas de 
direito público ou privado  comprovando que a LICITANTE já executou 

serviços de engenharia e obras de construção, reforma, ampliação e/ou 

modernização de ambientes corporativos e afins com área maior ou igual a 400 

m² por meio de atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado; 

b.1) Para fins da qualificação técnica acima, serão considerados ambientes 

corporativos aqueles onde são desenvolvidas atividades administrativas de 

empresas de quaisquer setores econômicos, e que possuam sistema de ar 

condicionado.” 

O Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – ME cumpriu adequadamente a 

exigência constante da alínea “a”, inciso IX, subitem 5.3 (ITEM 01) e da alínea “a”, inciso X, 

do subitem 5.3 (ITEM 02) do Edital, tendo demonstrado sua inscrição regular no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), através da 

apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CI – 1610583/2017. 

Referente à comprovação de experiência e capacidade técnica, exigidos na alínea “b”, 

inciso IX, do subitem 5.3 (para o ITEM 01) e na alínea “b”, do inciso X, do subitem 5.3 (para 

o ITEM 02), o Licitante não apresentou nenhum atestado de capacidade técnica, tendo 

entregue, para ambos os itens, somente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 

Cargo ou Função n° 28027230172713595 da engenheira Núbia Rodrigues Panariello. O 

referido documento refere-se à prestação de serviço de desempenho de função técnica de 

execução de obra para a contratante Barah Construções e Serviços LTDA – ME, entre o 

período de 20/07/2017 e 30/03/2018.  

A Resolução n° 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

dispõe: 

“Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os 

responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços 

relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

(...) 

Art. 9° Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em: 

I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de 

serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 

II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica 

vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em 

determinado período; e 
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III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo c om pessoa jurídica para 
desempenho de cargo ou função técnica. ” 

A ART, portanto, é o instrumento para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou 

serviços prestados por profissionais ou empresas do ramo de Engenharia e Agronomia 

abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA e mais especificamente, a ART de cargo ou 
função tem o objetivo de registrar a responsabilidade técnica de determinado profissional 

frente aos serviços técnicos por ele executados ao ocupar determinado cargo ou função 
dentro de uma determinada empresa . Sua finalidade não é a comprovação de execução 

de serviços de engenharia que constituam o acervo técnico do Licitante, os quais são 

comprovados por meio de atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que detalham os serviços executados, as empresas 

Contratada e Contratante, o local e período de prestação dos serviços. 

A ART apresentada, além de não ser o documento adequado para ateste dos serviços 

prestados pelo Licitante, não trazem qualquer detalhamento sobre o serviço ex ecutado , 

sendo inviável inferir o local, o porte ou mesmo o tipo de construção envolvida nos serviços 

prestados pela profissional. Destaca-se ainda que o prazo final para a prestação de serviços 

pela engenheira Núbia Rodrigues Panariello, conforme apontado na ART, é 30/03/2018, 

indicando que os serviços encontram-se ainda em andamento. Ademais, o referido 

documento é assinado somente pela engenheira, não havendo nenhuma declaração ou 

confirmação das informações pela Contratante Barah Construções e Serviços LTDA – ME. 

Outrossim, a ART apresentada não exprime qualquer relação com o Licitante WRS 

CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – ME, manifestando somente o vínculo contratual 

entre a engenheira Núbia e a empresa Barah Construções e Serviços LTDA – ME e deste 

modo, é incapaz de atestar a capacidade técnica operacional do Licitante. 

Face ao exibido, o Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELLI – ME não 

apresentou atestado de capacidade técnica ou qualquer outro documento que comprovasse 

a sua qualificação técnico-operacional a fim de atender o requisito previsto na alínea “b”, 

inciso IX, do subitem 5.3 (para o ITEM 01) e a alínea “b”, do inciso X, do subitem 5.3 (para o 

ITEM 02). 

III. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Equipe Técnica entende que o Licitante WRS CONSTRUÇÕES EM 

GERAL EIRELLI – ME não atendeu aos requisitos previstos em Edital, haja vista que não 

apresentou nenhum atestado de capacidade técnica, conforme exigências da alínea “b”, 

inciso IX, do subitem 5.3 (para o ITEM 01) e da alínea “b”, do inciso X, do subitem 5.3 (para 

o ITEM 02) do Edital. 

 

 

_________________________ 

Fernando Henrique Newlands 
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_________________________ 
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