NOTA TÉCNICA
DECISÃO SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO
E CONTRARRAZÕES
Serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com
suporte técnico e fornecimento de peças para a sala cofre do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e todos os seus
subsistemas, por período de 12 (doze) meses, prorrogável, de acordo
com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo
de Referência.

Pregão eletrônico nº 15/2019
Processo: 23034.006810/2018-15

Nota Técnica
Diretoria de Tecnologia

Sumário
1.

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 3

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO......................................................................................................................... 3

3.

DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO............................................................................................... 3

4.

DA ANÁLISE DO RECURSO ................................................................................................................. 5

5.

DAS CONTRARRAZÕES ..................................................................................................................... 9

6.

CONCLUSÃO..................................................................................................................................... 10

2

Nota Técnica
Diretoria de Tecnologia

PROCESSO: 23034.006810/2018-15
Pregão Eletrônico Nº 15/2019
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: ACECO TI S/A
RECORRIDA: GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

1. INTRODUÇÃO
A presente Nota Técnica tem por escopo a análise do recurso interposto pela empresa ACECO TI
S/A (SEI Nº 1663531), e das contrarrazões apresentadas pela empresa GLS Engenharia e Consultoria (SEI
Nº 1663556), em face da decisão da habilitação do Pregão Eletrônico nº. 15/2019.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE tornou público o certame
licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 15/2019, cujo objeto é a “contratação de empresa
para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva com suporte técnico e
fornecimento de peças para a sala cofre do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e
todos os seus subsistemas, por período de 12 (doze) meses, prorrogável, de acordo com as especificações,
quantidades e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I” (item 1.1 do Edital). A sessão
pública foi realizada no dia 06/11/2019, e, após análise da proposta e documentação de habilitação,
conforme especificações técnicas previstas no ato convocatório, a empresa GLS ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, ora RECORRIDA, sagrou-se vencedora do certame.
Aberto o prazo legal para manifestação da intenção de recorrer, a licitante ACECO TI S/A, ora
RECORRENTE, interpôs o recurso sob a alegação de que a empresa vencedora, GLS Engenharia e
Consultoria, não comprovou o requisito de qualificação técnica prevista no item 14.2.2 do Termo de
Referência.
O recurso foi disponibilizado para fins de impugnação e recebeu manifestação da empresa GLS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Dessa forma, analisado o recurso e as contrarrazões, esta Diretoria de Tecnologia e Inovação - DIRTI
discorre a seguir sobre cada um dos argumentos.

3. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
A qualificação técnica exigida na contratação encontra-se no item 14, do Termo de Referência,
abaixo transcrito:
14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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14.1. No processo licitatório, para que possa ser habilitada, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, entre
outros exigidos no edital:
14.2. Da Qualificação Técnico-Operacional
14.2.1. Registro no CREA
14.2.1.1. A licitante deverá apresentar prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) da localidade da sede da Contratante, dentro do prazo de validade, com
atribuição da empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em salas cofre e seus
sistemas integrados.
14.2.1.2. No caso de a licitante possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do CREADF,
previamente à contratação, em sua plena validade, com indicação do objeto social compatível com a presente
licitação, de acordo com o disposto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93.
14.2.2. Atestados de Capacidade Técnica
14.2.2.1. A licitante será habilitada a participar do certame com a apresentação de Atestado (s) de
Capacidade Técnica, a ser (em) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento
timbrado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características e volume com o objeto da licitação, contendo:
a) Comprovação que executou ou vem executando de forma satisfatória serviços técnicos especializados
de manutenção preventiva e corretiva em Sala Cofre certificada de acordo com as normas EN 1047-2 e
NBR 15.247 e seus subsistemas e procedimento PE-047.
14.2.2.2. Tais comprovações devem permitir estabelecer, por comparação, proximidade de características
funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto desta licitação, em edificações não residenciais,
com característica do ambiente do FNDE, definido no Encarte A, deste Termo de Referência, tais como:
· Célula estanque com painéis e porta corta-fogo com no mínimo 33 m² de área;
· Piso elevado;
· Sistema de climatização de precisão;
· Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio com utilização de gás FM -200;
· Instalações elétricas (quadro de distribuição, tomadas e iluminação);
· Nobreak de 150 kVA de potência;
· GMG de 300 kVA de potência;
· Transformador de 150 kVA de potência;
· Sistema de monitoramento;
· Execução de teste de estanqueidade em sala cofre conforme norma ASTM E779.
14.2.2.3. Será aceito para as LICITANTES o somatório de declarações e/ou atestados para fins de
comprovação dos quantitativos mínimos exigidos, desde que esses atestados sejam referentes a contratos
executados em períodos concomitantes.
14.2.3. Da Qualificação Técnico-Profissional
14.2.3.1. A licitante deverá apresentar declaração datada e assinada por seu representante legal de que, caso
se sagre vencedora do certame, no momento da assinatura do contrato, disporá de profissionais nas áreas
de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.
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14.2.3.2. Tais profissionais serão os Responsáveis Técnicos e deverão ter a capacitação técnico profissional
conforme relacionado nos subitens a seguir:
14.2.3.3. É exigido do Responsável Técnico indicado na área de engenharia civil a comprovação, por meio de
Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente, de que executou serviços de manutenção
preventiva e corretiva de ambiente sala cofre e em sistema de combate a incêndio com utilização do gás FM
- 200.
14.2.3.4. É exigido do Responsável Técnico indicado na área de engenharia elétrica a comprovação, por meio
de Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente, de que executou serviços de manutenção
preventiva e corretiva em sistemas de energia elétrica que contenha quadros elétricos, UPS – nobreaks,
grupos geradores e transformadores.
14.2.3.5. É exigido do Responsável Técnico indicado na área de engenharia mecânica a comprovação, por
meio de Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente, de que executou serviços de
manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização de precisão.
14.2.3.6. Deverão ser comprovados os registros dos responsáveis técnicos junto ao CREA da localidade da
sede da Contratante ou seu visto para desempenho da atividade profissional na localidade da sede.
14.2.3.7. Os Responsáveis Técnicos deverão ser apresentados pela Contratada no momento da assinatura do
contrato.
14.2.3.8. A comprovação de que os profissionais compõem o quadro permanente da Contratada se fará
mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS); ou do contrato social, no caso de sócio; ou
contrato de prestação de serviços pelo prazo de vigência do contrato.

4. DA ANÁLISE DO RECURSO
A RECORRENTE alega que a empresa vencedora não comprovou as exigências de qualificação
técnica constantes no item 14.2.2 do Termo de Referência. (SEI Nº 1663551 e SEI Nº 1663622).
Preliminarmente, cabe destacar o posicionamento do Tribunal de Contas da União no sentido de
ser facultada à Administração Pública exigir a aplicação da NBR 15.247, como critério de qualificação
técnica, desde que o processo licitatório evidencie as razões para a escolha do normativo, com base em
parecer técnico devidamente fundamentado, com as expressas justificativas sobre a imprescindível
necessidade de aplicar essa norma, assegurando que a prescrição não implica restrição do caráter
competitivo do certame (v.g.: Acórdãos 1.608/2006, 2.392/2006, 1.698/2007, 2.378/2007, 555/2008,
1.846/2010, 2.740/2015 e 1.474/2017, do Plenário).
O TCU firma o entendimento que “se caracterizada a necessidade de certificado de conformidade
de produto ou serviço com determinada norma técnica, não caberia à administração pública exigir o
cumprimento de procedimentos inerentes apenas ao organismo certificador, pois deveriam ser aceitos os
certificados emitidos por qualquer entidade acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro)”.
Além disso, o E. Tribunal afirma que com a subjacente restrição pela participação apenas de
empresas com a certificação NBR 15.247 resultaria no indevido afastamento da necessária competição no
certame, já que a aludida exigência tenderia a resultar na indesejável restrição do universo de licitantes
para a subsistência de uma única empresa, pois, atualmente, apenas a ACECO possuiria a autorização
exclusiva da fabricante para comercializar a sala-cofre, figurando, também, como a única credenciada pela
ABNT e pela fabricante para realizar a respectiva manutenção sob a égide do aludido PE 047, e isso revelaria
a perigosa tentativa de formação do suscitado monopólio pelo mercado restritivo em prol da ACECO.
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Dessa forma, o TCU publicou, em 10/09/2019, o ACÓRDÃO Nº 8204/2019 – TCU – 2ª Câmara,
referente a representação com pedido cautelar suspensiva, formulada pela ATLÂNTICO ENGENHARIA
LTDA., e considerou a representação parcialmente procedente, in verbis:
(...)
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, §
1º, da Lei nº 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando, por
prejudicado, o subjacente pedido de cautelar suspensiva, ante a perda de objeto;
9.2. determinar, nos termos do art. 71, IX, da CF88, do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art.
250 do RITCU, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação abstenha-se de prorrogar
o contrato derivado do Pregão Eletrônico nº 8/2019 e, para tanto, promova o oportuno
lançamento da nova licitação, sem a exigência de exclusiva certificação pela NBR 15.247,
permitindo, assim, a apresentação de certificados emitidos pelas demais entidades credenciadas
junto ao Inmetro ou de equivalentes certificados para a comprovação da capacidade técnicooperacional da licitante, com o intuito de garantir tanto a necessária competitividade para a
subsequente contratação conjunta ou parcelada dos aludidos serviços de manutenção quanto as
cautelas e as salvaguardas estritamente necessárias para mitigar os riscos de manutenção na
sala-cofre, em sintonia, entre outros dispositivos, com o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666, de 1993;
(...)

Assim, considerando todas as justificativas já elencadas na Oitiva realizada junto ao processo, e em
atendimento às determinações e recomendações emitidas pelo TCU, esta área técnica removeu os itens
considerados restritivos, e elaborou um novo termo de referência, que gerou o Edital n° 15/2019.
Dessa forma, após a contextualização do processo, em atenção ao recurso apresentado pela
empresa ACECO TI S/A, que questiona a habilitação da empresa GLS ENGENHARIA LTDA, cabe a esta área
técnica manifestar, sob o ponto de vista exclusivamente técnico, a seguir:

4.1 DO ATENDIMENTO AO ITEM 14.2.2.1.a):
“ 14.2.2.1 A licitante será habilitada a participar do certame com a apresentação de Atestado
(s) de Capacidade Técnica, a ser (em) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em documento timbrado, e que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características e volume com o objeto da licitação,
contendo:
a) Comprovação que executou ou vem executando de forma satisfatória
serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em Sala
Cofre certificada de acordo com as normas EN 1047-2 e NBR 15.247 e seus
subsistemas e procedimento PE-047. “

A empresa RECORRENTE afirma que a empresa GLS não atende à exigência do item acima, uma vez
que as salas cofres da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ e da Casa da Moeda do
Brasil - CMB perderam suas certificações.
Não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que as salas cofres citadas foram construídas
de acordo com a NBR 15.247, conforme demonstra os atestados abaixo:
Atestado SEFAZ - Pág. 08
6

Nota Técnica
Diretoria de Tecnologia

Atestado CMB - Pág. 01 e 16

Verifica-se nos atestados de capacidade técnica e documentações apresentadas pelos órgãos, não
resta dúvida que, a empresa GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA executou os serviços de manutenção
preventiva em sala-cofre certificada pela norma NBR 15.247, sendo até objeto de diligência do PE nº
13/2018 - SSP/DF, conforme transcrito abaixo:
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Enviamos o Oficio nº 84/2018-SSP/SUAG/CLIC (15498787) no sentido de diligenciar acerca do documento DAC8404/16 apresentado pela Recorrente, haja vista que não se comprovou se foi entregue à Casa da Moeda do Brasil,
conforme assevera a Recorrida ao afirmar com estranheza de como um documento endereçado a uma empresa
pública está na posse de uma empresa privada.
Apresentamos os seguintes questionamentos:
1. Acerca do atestado de capacidade técnica:
a) a empresa GLS Engenharia e Consultoria Ltda, tem executado os serviços a contento e de acordo com as
especificações constantes do instrumento convocatório, na proposta de preços e no contrato?
b) a empresa tem cumprido todas as obrigações na execução dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva?
2. Quanto ao contrato de manutenção: para a seleção da empresa, foi exigida como condição de participação no
certame de que a empresa fosse certificada ou que já prestou serviço de manutenção em Sala Cofre certificada
pela norma ABNT 15.247?
3. Acerca do documento DAC – 8404/16:
a) esse documento, endereçado à Casa da Moeda do Brasil, foi recebido nessa conceituada empresa?
b) qual o tratamento jurídico foi dispensado às considerações expressadas pela ABNT Certificadora?
4. Acerca da certificação da sala-cofre:
a) A sala cofre de etiqueta de identificação nº 0124 e 0128, certificada na norma ABNT 15.247, é a sala
manutenida pela GLS Engenharia e Consultoria Ltda. por meio do Contrato nº 0270/16?
b) A Casa da Moeda do Brasil recebeu alguma notificação a respeito da perda da certificação da sala-cofre de
etiqueta nº 0124 e 0128?
c) A ABNT Certificadora realiza inspeções periódicas nessa Casa da Moeda do Brasil para, em cumprimento ao
procedimento de certificação ABNT-PE-047.07, verificar se os procedimentos e processos de manutenção estão
sendo realizados adequadamente?
A Casa da Moeda respondeu (15888421) que:
1.a) A empresa GLS Engenharia e Consultoria Ltda. tem prestado serviço de excelência para a CMB, no que
concerne à manutenção preventiva, preditiva e corretiva do ambiente seguro sala-cofre, garantindo a
disponibilidade total do mesmo, há aproximadamente 02 (dois) anos, quer desde seja o início da vigência
contratual, configurando-se como prova inequívoca da correta prestação do serviço a assinatura do 1º termo
aditivo pactuado com a empresa ao término da 1ª vigência, o qual prorrogou a vigência por 02 (dois) anos, ou
seja, até 08/12/2019.
1.b) A empresa mantém sob sua responsabilidade a manutenção de todos os sistemas componentes do ambiente
seguro denominado sala cofre, inclusive com a realização de teste de estanqueidade anual, em regime 24h x 7
dias por semana x 365 dias por ano;
2. esta condição (comprovar manutenção em sala certificada) não constou como exigência para habilitação no
certame;
3.a) o documento em questão (DAC-8404/16) não foi recebido na CMB. Apenas e 17/05/2017 recebemos uma
notificação por endereço eletrônico pela empresa ACECO TI, a qual mencionava a existência deste documento
sem qualquer interlocução direta da ABNT com os representantes da CMB. Esta comunicação segue anexa ao
correio eletrônico enviado pela SSP a este signatário.
3.b) Não houve tratamento jurídico ao tema. Quando do recebimento do correio eletrônico da empresa ACECO TI,
o Superintendente do Departamento de Tecnologia da Informação (DETIC) nos solicitou o envio das evidencias
quanto ao nível de serviço prestado pela ACECO TI, bem como a situação em que a sala cofre foi encontrada ao
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término do contrato, tendo em vista que foram identificadas algumas não conformidades com relação às normas
técnicas vigentes nos sistemas de climatização e de energia do ambiente. Após esta solicitação, não houve
qualquer outra tratativa sobre o tema.
4.a) Sim. O ambiente denominado como sala cofre é dividido em dois ambientes, a principal e a certificadora.
4.b) Até o presente momento não tivemos qualquer contato com a ABNT, razão pela qual afirmamos que não
houve notificação de perda de certificação.
4.c) Desde setembro de 2014, quando assumi a gestão do contrato anterior de manutenção da sala cofre, jamais
recebemos qualquer visita da ABNT. Conforme exposto anteriormente, sequer tivemos interação com algum
representante do órgão certificador.
O documento citado pela CMB, trata-se de uma carta sem assinatura datada de 17/05/2017, enviado com cópia
à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT na qual informa que o contrato de manutenção com a ACECO
TI expirou em 18/02/2015, e de acordo com a notificação da ABNT no DAC 8404/16, o cliente (CMB) perde o
direito de usar a etiqueta de certificação, passando a ser um produto não conforme.
Como citado acima, esse documento não é aproveitado para formação de juízo de valor, mas para evidenciar que,
neste caso, a fabricante do equipamento deteve o poder de cassar a etiqueta de certificação da sala-cofre. (grifo
nosso)
Fonte: Texto extraído da decisão do pregoeiro do Nº 13/2018 - SSP/DF. PROCESSO: 00050-0006406/2018-57
link:comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Termojulg2.asp?prgCod=759106&ipgCod=20968163&Tipo=DP&seqSessao
=1

Assim, da análise dos documentos juntados é inconteste que a RECORRIDA atendeu às exigências
de habilitação, nos termos da exigência prevista no item 6.1.4. do Edital e item 14.2.2 do Termo de
Referência. Improcede, pois, as alegações da RECORRENTE.
Ainda, cabe destacar que a aceitação da proposta da empresa RECORRIDA, traz uma economia
financeira de aproximadamente 41% (quarenta e um por cento) aos cofres públicos em relação a proposta
da RECORRENTE, em conformidade com o princípio da economicidade:

Classificação

Empresa

Valor Global

Valor Mensal

3

GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 583.500,00

R$ 48.625,00

4

ACECO TI S.A.

R$ 980.900,00

R$ 81.741,67

Diferença
41%

Além disso, a sessão pública foi conduzida conforme os princípios constitucionais e administrativos,
em especial aos da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, transparência, imparcialidade e da
razoabilidade, não merecendo qualquer reforma.

5. DAS CONTRARRAZÕES

Nas contrarrazões, a empresa GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA insurgiu-se contra a
manifestação em recurso da empresa ACECO TI S/A, que se resume, essencialmente, aos argumentos
relativos a ausência de comprovação da capacidade técnica e a perda de certificação da sala-cofre da
SEFAZ/RJ. (SEI Nº1663554 e SEI Nº 1666513).
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A RECORRIDA impugna os argumentos relativos a “perda da certificação”, pois não se cogita a perda
“pela mera manifestação interessada da ABNT Certificadora, pois a Norma 15247 da ABNT Normas
(destaque-se, "ABNT Normas"), não diz respeito a manutenção, e sim ao processo de ensaio e de construção
e montagem da sala-cofre, propriedades que são permanentes desde que mantida de acordo com os
procedimentos previstos para a manutenção das salas-cofre. Uma vez ativada e manutenida conforme as
regras técnicas, a sala-cofre estará sempre certificada.”
E ainda informa que “para se verificar se referida sala-cofre perdeu as características originais e
certificação, faz-se necessário a realização de vistoria técnica no local, com a realização a realização de teste
de estanqueidade. Contudo, a ABNT jamais promoveu qualquer procedimento de vistoria junto à SEFAZ
para poder afirmar que a sala-cofre instalada no referido órgão tenha perdido a sua certificação, ou seja, a
certificação da SEFAZ continua sendo mantida!!!! Em contrapartida, a ora recorrida, periodicamente,
executa o teste de estanqueidade na sala-cofre da SEFAZ e nas outras, mantendo-se as caraterísticas
originais da sala-cofre e o grau de proteção IP66, que é exigido em todas as salas-cofres certificadas pela
Norma ABNT NBR 15247.”
Afirma que “a sala-cofre da SEFAZ, também é certificada pela ECBS – European Certification Board
Security, norma europeia que possui rigorosamente as mesmas exigências da Norma ABNT NBR 15247.”
Ressalta que no Atestado Técnico apresentado, “a SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda e
Planejamento do Rio de Janeiro, que possui plena idoneidade e imparcialidade para fazer a qualificação ou
a desqualificação da ora recorrida, assevera expressamente, acerca da competência, regularidade e
probidade desta, quanto aos serviços executados na sala-cofre com a certificação ABNT NBR 15247.” E que
também apresentou “Certidão de Acervo Técnico – CAT dos responsáveis técnicos pelos serviços prestados
na sala-cofre da SEFAZ”.
A RECORRIDA cita a manifestação do pregoeiro, num caso idêntico, no Pregão Eletrônico nº 10/2017
(Processo nº 52400.211710/2016-20) realizado pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Por fim, a RECORRIDA requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela empresa
ACECO TI, e que seja mantida a habilitação e declaração de vencedora do objeto da licitação à empresa GLS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em virtude de ter apresentado regularmente toda a documentação
exigida no edital e ter ofertado a menor proposta entre as licitantes, cumprindo rigorosamente todas as
exigências do certame.

6. CONCLUSÃO

Ante o exposto, a habilitação da vencedora do certame, Pregão Eletrônico nº 15/2019, se deu em
estrito cumprimento às regras editalícias, bem como ao Acórdão 8.204/2019- Plenário-TCU e disposições
legais afetas ao assunto, conforme demonstrou análise do presente Recurso.
Conclui-se que as razões apresentadas pela Recorrente não se mostram suficientes para a reforma
da decisão atacada.
Por fim, a área técnica JULGA IMPROCEDENTE o recurso da empresa ACECO TI S/A, mantendo a
habilitação e a declaração de vencedora do certame à empresa, ora Recorrida, GLS ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
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