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PROCESSO Nº 12633/2012
RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA
EMENTA : Representação formulada pela empresa Pentag Engenharia, conforme folhas
inaugurais, apontando possível irregularidade na exigência técnica do Edital da Concorrência
nº 003/2012, lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF – DER/DF, para
pavimentação da rodovia de acesso à Vila Basevi.
DECISÃO Nº 4281/2013
O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. tomar conhecimento das
informações prestada pelo DER em cumprimento ao item III.b da Decisão nº 6177/2012,
considerando-as satisfatórias; II. determinar ao DER/DF que: a) passe a considerar nos
futuros editais a possibilidade de somatório de atestados de capacidade técnico-operacional
para fins de comprovação de quantidades mínimas; b) somente restrinja a possibilidade de
somatório de atestados para a comprovação de capacidade técnico-operacional nos casos em
que o aumento de quantitativos do serviço acarretarem, incontestavelmente, o aumento da
complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para a
sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade da contratação da obra ou serviços;
III. considerar improcedente a Representação de fls. 371, oferecida pela empresa Pentag
Engenharia Ltda.; IV. autorizar: a) o encaminhamento de cópia desta decisão e do
relatório/voto do Relator à empresa supracitada; b) o retorno dos autos à Secretaria de
Acompanhamento para fins de arquivamento. Parcialmente vencido o Conselheiro RENATO
RAINHA, que votou pelo acolhimento, in totum do parecer do Ministério Público junto à
Corte, no que foi seguido pelo Conselheiro PAIVA MARTINS.
Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO. Votaram os
Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, ANILCÉIA MACHADO, PAULO
TADEU e PAIVA MARTINS. Participou o representante do MPjTCDF Procurador-Geral
DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE.
SALA DAS SESSÕES, 05 de Setembro de 2013
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