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RELATÓRIO 

 

              Trata-se de agravo interposto pela Eletrobrás Termonuclear S.A – Eletronuclear – contra 

decisão deste Relator que, em exame de cognição sumária deste processo de representação, formulada 

pelas empresas Construcap – CCPS – Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas 

Ltda., determinou, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno do Tribunal, a suspensão 

cautelar de procedimento inerente à Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, conduzida pela agravante, 

voltado a licitação de serviços de montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e 
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equipamentos da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA (Angra 3), no 

valor estimado de R$ 2 bilhões aproximadamente, em relação ao qual as representantes noticiaram 

suposta irregularidade a restringir o caráter competitivo do certame. 

2. Segue-se o teor da decisão agravada, expedida em 24/4/2012 e homologada pelo Plenário 

deste Tribunal na Sessão de 25/4/2012 (peça 8): 

14. Do exposto, decido: 

14.1 admitir o feito como representação, nos termos do art. 113 da Lei 8.666/93; 

            14.2 nos termos do art. 11 da Lei 8.443/92, c/c art. 276, caput, do Regimento 

Interno deste Tribunal, determinar, cautelarmente, à Eletrobras Termonuclear S.A., 

que, relativamente ao procedimento de Pré-qualificação n° GAC.T/CN-005/11, 

mantenha sob sua guarda os envelopes contendo a metodologia de execução dos 

serviços dos proponentes Construcap – CCPS – Engenharia e Comércio S.A. e Orteng  

Equipamentos e Sistemas Ltda., abstendo-se de devolvê-los às proponentes (item 

10.1.1.1 do edital), até que este Tribunal delibere em definitivo sobre o mérito desta 

representação, tendo em vista, fundamentalmente, o descrito no item 4 desta Decisão. 

            14.3 nos termos do §3º do art. 276 do Regimento Interno deste Tribunal, fixar o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o responsável pela condução do 

procedimento de Pré-qualificação n° GAC.T/CN-005/11, no âmbito da Eletrobras 

Termonuclear S.A., apresente os esclarecimentos que julgar necessários em face dos 

fatos e questionamentos enfocados nesta representação; 

          14.4 determinar a imediata comunicação desta decisão, via fac-simile, e por meio 

eletrônico, à Eletrobras Termonuclear S.A. para cumprimento da medida cautelar ora 

ordenada, e aos advogados das representantes, para ciência; 

          14.5 determinar a remessa do presente documento à 9ª Secex para que instrua o 

feito com a urgência que o caso requer.  (grifos originais) 

3.  De acordo com os autos, a Eletronuclear teve ciência da decisão em 25/4/2012, conforme 

atestado à peça 6. 

4. Em função do elevado valor da licitação, a instrução do processo foi incumbida à Secob-3, 

nos termos da Portaria-Segecex 2/2010. 

5. Em 4/5/2012, 9 (nove) dias após a referida ciência, foi protocolizado, no Tribunal, o 

presente agravo, acompanhado, na mesma data, de “pedido de dilação do prazo recursal, nos termos 

regimentais” (sic), conforme peças 20 e 23. 

6. Os argumentos do agravo e demais informações trazidas, até este momento, pela 

Eletronuclear, incluindo os esclarecimentos pertinentes à oitiva determinada nos termos do §3º do art. 

276 do RI/TCU (conforme item 14.3 da decisão agravada), foram analisados pela Secob-3 antes 

mesmo da manifestação deste Relator quanto à admissibilidade do recurso.  

7. A referida análise abrange, ainda, os elementos adicionais trazidos pelas representantes em 

aditamento à inicial, além de informações obtidas em recente auditoria realizada pela unidade técnica 

na obra da Usina de Angra-3, que também enfocou o edital questionado nesta representação. 

8. De acordo com o art. 1º, §3º, inciso I, da Lei 8.443/92, reproduzo a seguir, com ajustes de 

forma, o teor principal da instrução conclusiva lavrada no âmbito da Secob-3, cuja proposta de 

encaminhamento foi endossada pela direção da unidade técnica (peças 81/82): 

2. O objeto do certame é pré-selecionar empresas para a participação em futura licitação 

cujo objeto será a montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e equipamentos da 

unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA (Angra 3), cujo valor total 

está estimado em aproximadamente R$ 2 bilhões. 
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3. Esta instrução cuida da análise dos esclarecimentos da Eletronuclear a respeito da 

cautelar expedida pelo TCU para assegurar a possibilidade de participação do Consórcio 

Construcap-Orteng (representante) na 2ª etapa do certame, além de apresentar uma análise 

mais ampla da legalidade das cláusulas editalícias de qualificação técnica. 

I. HISTÓRICO 

4. Em 24/4/2012, o Consórcio Construcap-Orteng apresentou, a este Tribunal de Contas, 

representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do edital de pré-

qualificação referente aos serviços de montagem eletromecânica da usina nuclear de Angra 3 

(peça 1). 

5. O consórcio, que não foi habilitado na primeira etapa do processo de pré-qualificação, 

alegou necessidade de adoção de medida cautelar por esta Corte, uma vez que havia risco 

iminente de uma futura decisão perder a eficácia, caso a Eletronuclear devolvesse ao consórcio 

representante o envelope relativo à metodologia de execução dos serviços, que seria avaliada na 

segunda etapa do processo de pré-qualificação, prevista para o dia 24/4/2012, mesmo dia da 

representação. 

6. No mérito, o consórcio pediu que fosse anulado o ato de inabilitação, permitindo sua 

participação na segunda fase do certame, ou que se anulasse o próprio certame. 

7. Diante da urgência que o caso requeria, no mesmo dia, o Ministro-Relator Raimundo 

Carreiro admitiu o feito como representação, determinou cautelarmente que a Eletronuclear 

mantivesse sob sua guarda os envelopes contendo a metodologia de execução apresentados pelo 

consórcio e fixou o prazo de quinze dias para que o responsável pela condução do procedimento 

no âmbito da Eletronuclear apresentasse os esclarecimentos que julgasse necessários:  

(...) [vide §2°] 

8. No dia seguinte, a decisão foi comunicada ao Plenário deste Tribunal (peça 2) e à 

Eletronuclear (peça 5), que informou que manteria sob sua guarda o documento, atendendo à 

decisão tomada (peça 6). 

9. Também em 25/4/2012, a Secex-9 manifestou-se propondo encaminhamento do processo 

para avaliação do Comitê de Coordenação de Fiscalização do Obras (CCO), pois a Portaria-

Segecex 2/2010 estabelece, em seu art. 9°, competência das secretarias de fiscalização de obras 

(Secobs) pelos processos que se referem a obras com orçamento superior a R$ 20 milhões (peça 

3). 

10. Em 27/4/2012, a Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos (Adplan) informou 

que, em reunião ordinária, a CCO decidiu pelo envio dos autos à Secob-3 para instrução, nos 

termos da proposta da Secex-9 (peça 11). 

11 Em 4/5/2012, a Eletronuclear interpôs agravo contra a decisão cautelar. No documento, a 

empresa apresentou suas razões e pediu que a representação fosse rejeitada no mérito (peça 

23): 

(...) considerando as necessidades do empreendimento Angra 3, que já se encontra com suas 

obras civis em estado avançado e prestes a propiciar o início da montagem eletromecânica, 

solicitamos a Vossa Excelência, mais uma vez, o provimento do recurso, inclusive no que toca 

ao seu mérito, de forma a que não sejam acatadas as reclamações do Consórcio 

CONSTRUCAP-ORTENG. 

12. Em 8/5/2012, os representantes apresentaram novos elementos a fim de "retificar alguns 

erros materiais contidos na inicial da representação", os quais se referiam à numeração de 

páginas. Solicitou, também, a juntada de novos documentos e que a decisão cautelar fosse 
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ampliada, autorizando seu prosseguimento no certame, ou que se julgasse o mérito, anulando o 

processo de pré-qualificação (peça 17). 

13. Em 9/5/2012, a Eletronuclear, tempestivamente, apresentou seus esclarecimentos. 

14. Em 31/5/2012, os representantes apresentaram mais elementos, que, supostamente, 

comprovam a "expertise e a robusta capacidade técnica das representantes para a execução dos 

futuros contratos". 

15. Por fim, deve-se acrescentar que, quando este processo chegou à Secob-3, a unidade 

técnica, cumprindo determinação do Plenário desta Corte, já havia iniciado uma fiscalização na 

obra de Angra 3 (Fiscalis 459/2012, TC 012.296/2012-0), e o escopo dessa auditoria já incluía 

o edital inquinado na representação.  

16. Portanto, esta instrução baseia-se não apenas nos documentos juntados aos autos pela 

Eletronuclear e pelos representantes como também nas informações obtidas na auditoria. 

II. EXAME TÉCNICO 

17. A análise técnica encontra-se detalhada em seguida e foi dividida em cinco subtópicos: 

II.1 - Histórico do certame; II.2 - Argumentos dos representantes; II.3 - Análise da legalidade 

do edital; II.4 - Esclarecimentos adicionais; e II.5 - Conclusão da análise técnica. 

II.1 Histórico do certame 

18. O edital de pré-qualificação GAC.T/CN-005/11 visa a selecionar empresas com vistas a 

participarem de futura concorrência, cujo objeto será a contratação de empresas para serviços 

de montagem eletromecânica de Angra 3. Esses serviços foram divididos em dois pacotes: um 

contendo serviços associados ao sistema primário (nuclear); e o outro, ao secundário (peça 1, p. 

34-109). 

19. A pré-qualificação também foi dividida em duas etapas. Os documentos das duas etapas 

foram apresentados de uma só vez. Na primeira etapa, foi verificada a habilitação jurídica, 

fiscal, econômica e técnica dos participantes. Apenas dois consórcios foram habilitados. Foi 

contra o resultado dessa etapa que os representantes vieram a esta Corte.  

20. Na segunda etapa, também de habilitação, foram analisadas as metodologias de execução 

dos serviços. A medida cautelar consistiu em determinação para que a Eletronuclear mantivesse 

sob sua guarda o envelope apresentado pelo consórcio dos representantes. Desse modo, caso o 

resultado da primeira etapa fosse modificado, sua proposta continuaria inviolada e em posse da 

Eletronuclear, o que permitiria o prosseguimento do consórcio no feito. 

21. Consta nos autos que 54 empresas adquiriram o edital e, dessas, dezoito visitaram o local 

da obra (peça 32, p. 3). 

22. Foram recebidos 21 pedidos de esclarecimentos, que foram atendidos por meio de 

circulares enviadas sem identificação do solicitante a todas empresas que adquiriram o edital 

(peça 47).  

23. Duas empresas apresentaram impugnações ao edital, mas a Eletronuclear negou 

provimento a seus pleitos (peças 48-51). 

24. No dia 28/11/2011, conforme previsto no edital, a Eletronuclear recebeu dois envelopes de 

cada participante, um contendo a documentação da primeira etapa, e o outro com a 

metodologia executiva. O certame contou com a presença de cinco licitantes, sendo quatro 

organizados em consórcio e uma empresa isolada: consórcio Una 3 (Construtora Andrade 

Gutierrez S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construções, Comércio Camargo Correa 

S.A. e UTC Engenharia S.A.); consórcio Angra 3 (Construtora Queiroz Galvão S.A., EBE - 
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Empresa Brasileira de Engenharia S.A. e Techint Engenharia e Construções S.A.); consórcio 

Itaorna (Construtora OAS Ltda. e Sog Óleo e Gás S.A.); consórcio Construcap-Orteng 

(Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.); e a 

empresa Skanska do Brasil Ltda. 

25. A comissão de licitação considerou inabilitados, nos dois pacotes, os consórcios Itaorna e 

Construcap-Orteng e a empresa Skanska. Os consórcios Una 3 e Angra 3 foram habilitados 

para os dois pacotes, estando aptos a participarem da segunda etapa do processo. Esse 

resultado foi publicado no DOU em 19/1/2012 (peça 1, p. 114). 

26. Contra a decisão da comissão de licitação, foram apresentados recursos por todos os 

licitantes (peças 52-59). Os licitantes apresentaram, ainda, impugnações aos recursos uns dos 

outros (peças 60-70). 

27. Em resposta a consulta formulada pela comissão, a assessoria jurídica da estatal 

recomendou que a situação do consórcio Itaorna fosse melhor analisada, indicando 

concordância com os argumentos apresentados em grau de recurso por esse licitante (peça 73, 

p. 1-5). Quanto aos demais recursos, o parecer jurídico ratificou a decisão da comissão.   

28. Em 16/4/2012, a comissão de licitação divulgou seu relatório final, mantendo a decisão 

inicial de habilitar apenas os consórcios Una 3 e Angra 3 (peça 76). 

29. Inconformadas com a inabilitação de seu consórcio, as empresas Construcap e Orteng 

representaram a este Tribunal, o que deu origem ao presente processo, e impetraram dois 

mandados de segurança, com pedidos de liminares, um para cada pacote da pré-qualificação 

(peça 29). As razões apresentadas na representação e nos mandados de segurança foram, em 

essência, as mesmas apresentadas no recurso administrativo. 

30. Em ambos os processos judiciais, constam das decisões que negaram os pedidos de 

liminares que não se verificava a presença do fumus boni juris, motivo pelo qual foi indeferido 

o pedido de liminar para habilitação da impetrante e sua reintegração ao certame. Também foi 

indeferido o pedido de suspensão do certame, pois se constatou o periculum in mora inverso, 

uma vez que a suspensão da licitação poderia acarretar prejuízo para o abastecimento de 

energia elétrica da população fluminense. As decisões judiciais que negaram os pedidos 

liminares foram agravadas, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou as decisões 

de primeira instância. 

II.2 Argumentos dos representantes 

31. Nos subitens seguintes serão apresentadas as irregularidades apontadas pelos 

representantes, acompanhadas dos esclarecimentos trazidos pela Eletronuclear e da análise da 

unidade técnica. 

II.2.1 Dutos de ventilação 

32. O edital de licitação exigiu que as licitantes comprovassem terem executado montagem de 

dutos soldados de ventilação e/ou ar condicionado com seus respectivos suportes em quantidade 

igual ou superior a 1000 m2 de dutos em um único contrato (item 5.7.1.2.9 pacote 1 e item 

5.7.2.2.9 pacote 2). 

33. A comissão de licitação posicionou-se no sentido de que o consórcio representante não fez 

a devida prova de cumprimento dessas exigências técnicas, sob o argumento de que o atestado 

apresentado pelo consórcio refere-se a dutos de ventilação executados em chapas galvanizadas, 

o que torna tecnicamente inviável a realização de soldas (peça 74, p. 24). 
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34. Afirmou, também, que as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), adotadas pela Petrobras, preveem que as chapas galvanizadas utilizadas em 

dutos sejam dobradas e suas emendas realizadas a frio (ilhargas). 

II.2.1.1 Alegações dos representantes 

35. O consórcio argumentou que a exigência técnica relacionada aos dutos de ventilação 

encontra-se plenamente atendida pelos atestados apresentados (peça 1, p. 7-10). Segundo suas 

alegações, o atestado da Revap comprova que os dutos de ventilação foram soldados, conforme 

exigência constante no edital. 

II.2.1.2 Esclarecimentos da Eletronuclear 

36. Sobre este item, a Eletronuclear reiterou os argumentos utilizados pela comissão de 

licitação (peça 30, p. 21) e acrescentou que: 

A necessidade de atendimento e demonstração de experiência anterior na execução dos 

serviços solicitados nestes subitens é extremamente relevante, pois atestará a capacidade 

anterior da Licitante na execução de dutos estanques onde serão transportados gases contendo 

radionuclídeos, que se não forem adequadamente contidos ocasionarão liberação de 

radioisótopos para o meio ambiente. 

II.2.1.3 Análise 

37. Preliminarmente, observa-se que, no atestado de capacidade técnica apresentado pelos 

representantes, consta informação de que os condutos foram executados a partir do 

fornecimento e montagem de chapas galvanizadas (peça 37, p. 273): "fornecimento de chapas 

galvanizadas para os condutos".  

38. Tal observação é confirmada no próprio recurso interposto pelo consórcio contra a 

decisão da comissão de licitação. Nesse documento, há indicação expressa de que os serviços 

executados na Revap foram em chapas galvanizadas (peça 53, p. 10): 

Os quantitativos de materiais fornecidos pela consorciada Orteng estão nas páginas 1155/1161 

do atestado e nelas se poderá constatar que o quantitativo referente ao serviço de ' montagem 

de condutos para o ar condicionado e ventilação' está em Kg (de chapas galvanizadas). 

39. Visitando a usina Angra 2, cujo projeto foi replicado para Angra 3, pode-se verificar que 

o sistema de ventilação é executado com chapas de aço cortadas e soldadas, e não com finas 

chapas de aço galvanizado dobradas, como é usual em edifícios comuns. A Figura 1 mostra uma 

imagem do conduto de ventilação de Angra 2. 
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 Figura 1. Duto soldado de ventilação na Usina Angra 2 (foto realizada durante a auditoria). 

40. É verdade, também, que a execução de linhas soldadas é importante para garantir a 

estanqueidade do sistema e a segurança das instalações nucleares, assim como o fato de que tal 

solução impõe maior dificuldade técnica, conforme esclareceu a Eletronuclear.  

41. Porém, deve-se observar que o edital, no item que trata da qualificação técnica para 

execução de dutos de ventilação, não deixou claro que o atestado deveria referir-se a sistema de 

ventilação cujos condutos tivessem sido realizados em aço carbono soldado. No edital, o 

requisito técnico é apresentado nos seguintes termos: 

5.7.1.2.5 Montagem de dutos soldados de ventilação e/ou ar condicionado com seus respectivos 

suportes, em um único contrato, de uma única obra ou empreendimento, em quantidade igual 

ou superior a 1.500 (mil e quinhentos) m2 de dutos; 

42. Há que se reconhecer, portanto, que a redação inadequada do requisito técnico pode ter 

induzido o licitante a erro na escolha dos atestados que iria apresentar, pois, como se verá mais 

a frente, cada licitante só poderia apresentar seis atestados.  

43. E o julgamento em desconformidade com o que estava previsto no edital fere o princípio 

da objetividade no julgamento das propostas, previsto nos art. 3º, caput, e art. 44, §1º, ambos da 

Lei 8.666/1993: 

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. 

(...) 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei.  

§ 1º  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. (grifamos). 

Juntas soldadas 

em duto de 

ventilação 
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44. Conclui-se, portanto, que a desclassificação do consórcio, no quesito dutos de ventilação, 

foi inadequada. 

II.2.2 Desconsideração do atestado emitido pela Goiasa 

45. A comissão de licitação declarou que o atestado emitido pela Goiasa não poderia ser 

aceito pelos seguintes motivos (peça 74, p. 25-26): 

i) o atestado refere-se a ampliação de usina de álcool, tipo de empreendimento que não se 

incluiu no rol do edital (unidade de geração de energia de natureza termonuclear e/ou a gás - 

caldeira, turbina, gerador, e equipamentos agregados - e ou refinarias de petróleo e/ou 

indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo); 

ii) ainda que fosse considerado o atestado, nos quantitativos referentes à unidade cogeração 

(o que a comissão entendeu ser um absurdo), tal empreendimento não poderia ser considerado 

como de "grande porte", conforme exigido pelo edital, uma vez que o potencial gerado é de 46 

MWe contra 1.350 MWe a ser instalado na Usina de Angra 3; e 

iii) os quantitativos de serviços realizados na parte que se refere à unidade de cogeração não 

alcançam os limites mínimos previstos no edital. 

II.2.2.1 Alegações dos representantes 

46. O consórcio argumentou que os itens 5.7.1.2, 5.7.2.2 e 5.7.2.3.1 admitiam que o licitante 

demonstrasse sua qualificação técnico-operacional e técnico-profissional por meio de atestados 

relativos à execução de unidade de geração de energia elétrica de natureza termoelétrica e que 

o atestado emitido pela Goiasa se enquadra nessa categoria (peça 1, p. 11). 

47. Alegou, ainda, que, em relação à exigência de que os atestados se referissem a 

"empreendimentos de grande porte", não há critérios objetivos no edital que definam o que é 

considerado de "grande porte". Assim, o representante alegou que, diante dessa ausência de 

definição, dever-se-ia considerar "empreendimento de grande porte" aqueles cujos quantitativos 

atendessem aos estabelecidos pelo edital. 

II.2.2.2 Esclarecimentos da Eletronuclear 

48. A Eletronuclear reiterou os argumentos utilizados pela comissão de licitação (peça 30, p. 

23-24), já apresentados acima. 

II.2.2.3 Análise 

49. Preliminarmente, deve-se obsevar que o item 5.7.1.2 do edital, invocado pelos 

representantes, de fato, não impede que a comprovação de capacidades técnica e operacional 

seja realizada por meio de atestado de obra em unidade de cogeração de energia, desde que 

essa seja movida com turbina a vapor e/ou a gás: 

5.7.1.2 Comprovação, através de atestado(s), conforme abaixo, que demonstre(m), de forma 

expressa e inequívoca, que o PROPONENTE, como contratado direto ou por uma de suas 

controladas, executou, no país, serviços de montagem eletromecânica na implementação de 

empreendimento(s) de grande porte, restrito(s) a: unidade de geração de energia elétrica de 

natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou 

a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou 

indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo nos quais se demonstre 

terem sido individualmente cumpridos os requisitos abaixo: 

50. O atestado em apreço refere-se aos seguintes serviços (peça 34, pp. 160, 172): ampliação 

da capacidade de moagem de 1.400.000 para 2.700.000 ton./ano, ampliação da produção de 
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açúcar de 1.950.000 para 2.650.000 sc/ano e ampliação da produção de Álcool de 49.151  para 

148.500 m3/ano, além da construção de uma planta de cogeração de energia por meio de 

turbina movida a vapor com capacidade instalada de 46.52 MW. 

51. Há que se concluir, portanto, que a Construcap demonstrou que “executou, no país, 

serviços de montagem eletromecânica na implementação de (...) unidade de geração de energia 

elétrica”. 

52. Em relação ao porte do empreendimento referido no atestado, (...) assiste razão aos 

representantes quando alegam que, na ausência de critério objetivo sobre o que deveria ser 

considerado com "grande porte", a comissão deveria admitir que os quantitativos mínimos 

exigidos nos atestados seriam suficientes para caracterização do porte da obra. 

53. Note-se que, essa foi a segunda vez que a Eletronuclear se baseou em critério não objetivo 

para desclassificar o consórcio. O estabelecimento de critério reservado, que não é de 

conhecimento prévio dos licitantes, fere o já citado art. 44, §1º, da Lei 8.666/1993. 

54. A comissão também justificou sua decisão afirmando que, em se desconsiderando as 

quantidades não vinculadas à instalação da unidade de geração de energia, os quantitativos 

apresentados no atestado seriam inferiores aos exigidos pelo edital. Embora tenha feito tal 

afirmação, a comissão não demonstrou, mediante cálculos, tabelas ou qualquer outro tipo de 

análise quais seriam os quantitativos aceitos e quais seriam desconsiderados. 

55. Essa justificativa não parece razoável. Usando como exemplo o caso do atestado 

rejeitado, se uma linha de vapor sai da caldeira e vai para a unidade de cogeração, sua 

estanqueidade e resistência deve ser a mesma durante todo o percurso, não importando se o 

trecho está mais próximo da unidade de queima do bagaço ou da instalação de geração de 

energia. O mesmo pode ser dito em relação às estruturas metálicas, às linhas de transporte de 

álcool e aos serviços de lançamento de cabos e de interligação dos sistemas elétricos e de 

instrumentação.  

56. Entende-se, portanto, desarrazoada a decisão da comissão de glosar quantitativos em 

função da localização dos serviços executados numa obra de integração. 

57. Mais adiante será analisada a legalidade da exigência feita pela Eletronuclear de que 

todos os atestados apresentados sejam relacionados a uma das obras aceitas pelo edital. Por 

ora, deve-se registrar que se entende que foi equivocada a decisão de desconsiderar o atestado 

emitido pela Goiasa.  

II.2.3 Desconsideração do atestado emitido pela Transudeste 

58. O atestado emitido pela Transudeste comprova a implantação do sistema de transmissão 

Itutinga/Juiz de Fora 1, de 345 KV (peça 41, p. 194). A comissão de licitação decidiu que o 

atestado não atende ao exigido no edital de licitação, porque o empreendimento não se 

enquadra no rol de tipos de obras definido no edital (unidade de geração de energia elétrica de 

natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a 

gás e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração 

de petróleo). 

II.2.3.1 Alegações da representante 

59. O consórcio argumentou que a exigência técnica foi plenamente cumprida pelo atestado, 

pois comprovou que montou todo um sistema elétrico de alta voltagem, incluindo subestações 

(peça 1, p. 14): 
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Afinal, executou montagem de (a) sistema elétrico, (b) em um único contrato, (c) de uma única 

obra ou empreendimento, (d) de tensão de 345 KV e (e) abrangendo subestações (o que inclui 

painéis de força e distribuição e transformadores). 

60.  Ainda, juntou à sua argumentação laudo assinado pelo engenheiro eletricista José Airton 

Bregalda com a seguinte conclusão (peça 1, p. 211): 

Desta forma, pelo anteriormente exposto, constata-se que a execução de instalações da Rede 

Básica demonstra expertise independentemente da finalidade da instalação, para geração, 

transmissão, distribuição ou de consumidor, pois obedecem rigorosamente aos mesmos padrões, 

critérios e requisitos, estabelecidos pelos Procedimentos de Rede. 

Assim, enfatiza-se, mais uma vez, que subestações da Rede Básica e todos os seus componentes 

atendem aos requisitos dos Procedimentos de Rede independentemente de estarem associadas a 

usinas hidrelétricas, a usinas térmicas convencionais, a usinas termonucleares, a sistemas de 

transmissão ou a consumidores finais. 

Face às constatações anteriormente evidenciadas, solicitamos que sejam revogadas as alegações 

de não-atendimento imputadas aos atestados apresentados para comprovação de execução de 

montagem de instalações elétricas com tensão igual ou superior a 230 kV. 

II.2.3.2 Esclarecimentos da Eletronuclear 

61. Sobre este item, a Eletronuclear reiterou os argumentos utilizados pela comissão de 

licitação e acrescentou que o inconformismo da consorciada era completamente extemporâneo, 

vez que deveria ter sido feito durante o prazo para impugnação do edital (peça 30, p. 22-23). 

II.2.3.3 Análise 

62. A comissão de licitação não afirmou que o atestado deixava de comprovar a capacidade 

técnica dos representantes para executar o serviço ao qual o requisito editalício se refere e 

baseou-se na literalidade do edital para desclassificar o consórcio. 

63. O atestado apresentado, embora não seja vinculado a um dos tipos de empreendimento 

previstos no rol definido pela Eletronuclear, engloba todos os tipos de serviços que serão 

executados em Angra 3. 

64. Vale ressaltar que os serviços a que se referem essa exigência do edital são executados 

fora dos prédios da usina nuclear, ou seja, são obras ao ar livre tais como as que o atestado 

comprova. 

65. A conclusão do parecer juntado aos autos pelos representantes é corroborada pela 

diversidade de empreendimentos que constam no rol do edital. E não deveria ser diferente, 

afinal, para esse item, não há que se fazer distinção entre sistema elétrico de petroquímica, 

refinaria, usina termelétrica ou usina termonuclear, pois as normas técnicas brasileiras se 

aplicam por igual nesses serviços de montagem elétrica. 

66. Assim, pode-se dizer que a comissão de licitação utilizou-se de formalismo exacerbado 

para a desconsideração do atestado apresentado pela consorciada Orteng no que se refere ao 

cumprimento do item 5.7.2.2.8 do edital de pré-qualificação, o que contraria o art. 2º, parágrafo 

único, incisos VI, VIII e XIII da Lei 9.784/1999: 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

(...) 
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VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

(...) 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

(...) 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 

fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

67. Portanto, entende-se que a decisão de inabilitar a representante, neste item, foi 

equivocada, e a exigência de que todos os serviços atestados tivessem sido executados em um 

dos tipos de empreendimentos arrolados configura restrição ao caráter competitivo da licitação, 

conforme será tratado em item específico. 

II.2.4 Desconsideração do atestado emitido pelo Estaleiro Mauá 

68. Em sua decisão final, após análise dos recursos interpostos, a comissão de licitação, por 

desconsiderar o atestado emitido pelo Estaleiro Mauá para a consorciada Orteng, considerou 

não atendidos os itens que exigiam a comprovação de experiência em montagem elétrica 

contendo um mínimo de 400 cubículos de força (item 5.7.2.2.5 do pacote 2) e controle e a 

montagem de sistemas de instrumentação e controle compreendendo, no mínimo, 1.400 “loops” 

de instrumentos no empreendimento (itens 5.7.1.2.7 e 5.7.2.2.7, dos pacotes 1 e 2, 

respectivamente). 

69. A comissão afirmou que o atestado apresentado pelo consórcio emitido pelo Estaleiro 

Mauá fora rejeitado porque não se referia a empreendimento de grande porte (peça 74, p. 24-

25): 

Em momento algum a CEL se opôs ao fato de a ORTENG ter sido contratada do Estaleiro 

Mauá e não da Petrobras. A referência ao fato de ser subcontratada em relação à Petrobras, 

foi feita apenas para mostrar que o empreendimento de grande porte (conforme exigido no item 

5.7.2.2 do Edital), no presente caso, seria aquele objeto do contrato entre a Petrobras e o 

Estaleiro Mauá. 

Portanto, o atestado em questão não foi aceito porque o objeto do contrato a que ele se refere 

(firmado entre a ORTENG e o Estaleiro Mauá) não constitui empreendimento de grande porte. 

II.2.4.1 Alegações da representante 

70. Os representantes alegaram que a decisão da comissão se baseou em suposto não 

atendimento do item 5.7.1.2 do edital, que exige que: a) os atestados sejam oriundos de 

contratação direta ou por meio de alguma empresa controlada pelo licitante; e b) que os 

atestados sejam relativos a empreendimentos de grande porte. 

71. Sobre a primeira regra, apegando-se aos termos do edital, os representantes destacaram 

que a expressão constante no subitem 5.7.1.2 do edital “como contratado direto” não significa 

que não seja possível comprovação de experiência como subcontratado, uma vez que o mesmo 

subitem ainda usa a expressão “ou por uma de suas controladas”, ou seja, admite situação em 

que o executante não é contratado diretamente pelo dono da obra. 

72. Alegaram, também, ser irrelevante o fato do executor da obra ter sido contratado 

diretamente, ou não, pelo dono da obra, uma vez que as plataformas da Petrobras não são por 

ela produzidas, mas sim adquiridas junto a estaleiros, que subcontratam diversos serviços para 

construção da plataforma. 
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73. Destacaram, ainda, que tal entendimento comprometeu o caráter competitivo do certame e 

estabeleceu condições restritivas - vedadas pela Lei de Licitações e Constituição Federal - e 

desnecessárias à garantia de cumprimento das obrigações contratuais.  

74. Também apontaram contradição no instrumento convocatório, que prevê, no subitem 

5.7.1.2.8, possibilidade de “execução indireta, mediante subcontratação”. 

75. Quanto à justificativa da comissão de que os atestados não seriam condizentes com 

empreendimento de grande porte, os representantes novamente alegaram indeterminação no 

termo “empreendimento de grande porte”, que não é definido no instrumento convocatório. 

II.2.4.2 Esclarecimentos da Eletronuclear 

76. A Eletronuclear reiterou os argumentos utilizados pela comissão de licitação (peça 30, p. 

22). 

II.2.4.3 Análise 

77. Em primeiro lugar, observa-se que a Eletronuclear modificou sua decisão inicial. De 

modo diverso do que argumentou a Eletronuclear na análise dos recursos e nos esclarecimentos 

prestados ao TCU, inicialmente, a Estatal apresentou dois motivos para a desconsideração do 

atestado do estaleiro Mauá: o serviço não foi executado por contratação direta; e o valor do 

empreendimento não era de grande porte. Essa motivação inicial consta do Relatório da 

Comissão Especial de Licitação Relativo à Análise dos Documentos de Habilitação - Pacote 2 

(peça 32, p. 14): 

Conforme se constata no Atestado emitido pelo Estaleiro Mauá, CAT nº 005.761/11, 

CREA/MG, os serviços não foram por contrato direto com a PETROBRAS para a execução das 

montagens das Plataformas P-43 e P-48 e nem o valor contratual de R$ 6,085 milhões é 

condizente com um empreendimento de grande porte (...). 

78. Quanto à exigência de que o atestado se refira a serviço executado por meio de 

contratação direta com o dono da obra, tal exigência não encontra amparo na legislação, e a 

própria Eletronuclear recuou, deixando de mencionar esse motivo na análise dos recursos e nos 

esclarecimentos prestados ao TCU. 

79. Não se vislumbra motivo plausível para que um atestado emitido pela contratada tenha 

menor valor que um atestado emitido pelo dono da obra, pois o que importa na qualificação 

técnica é a comprovação da experiência na realização do serviço. Alguns potenciais licitantes 

podem ter deixado de apresentar proposta em decorrência da redação do item 5.7.1.2 do edital, 

que exigia, indevidamente, que os serviços tivessem sido contratados pelo licitante, ou por uma 

de suas controladas, diretamente com o dono da obra, vedando a hipótese de subcontratação. 

Assim, considera-se que a exigência do item 5.7.1.2 restringiu o caráter competitivo da 

licitação. 

80. Para o segundo motivo alegado no relatório inicial da comissão, que a Eletronuclear 

reiterou nos esclarecimentos prestados ao TCU, valem as mesmas considerações apresentadas 

quando da análise do atestado da Goiasa (item II.2.2.3 desta instrução). A falta de definição do 

que é empreendimento de grande porte caracteriza utilização de critério reservado, que é 

vedado pelo art. 44, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. 

81. Portanto, entende-se que a desconsideração do atestado emitido pelo Estaleiro Mauá foi 

equivocada. 
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II.3 Análise da legalidade do edital  

82. Preliminarmente, importa destacar que é válido o empenho da Eletronuclear na busca de 

medidas que visam a garantir alta qualidade e segurança nos serviços de montagem 

eletromecânica das obras de Angra 3. Porém, esse empenho encontra limite na exigência legal 

de que os editais assegurem competitividade nos certames, com vistas à obtenção das propostas 

mais vantajosas para a Administração Pública. 

II.3.1 Ausência de critério para definição dos quantitativos mínimos 

83. Os requisitos de qualificação técnica, que fixaram quantitativos mínimos, estão dispostos 

no edital nos subitens 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8, para o pacote 1, e nos subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10, 

para o pacote 2.  

84. Observa-se que, na definição dos quantitativos mínimos, a Eletronuclear não estabeleceu, 

para os diferentes requisitos técnicos, a mesma correlação entre a quantidade a ser comprovada 

e quantidade a ser executada.  

85. Essa deficiência na fixação dos critérios de habilitação fica evidente quando se observam 

no edital, para os diferentes serviços, diferentes razões entre as quantidades a serem 

comprovadas e as quantidades previstas na obra (ver tabela constante da peça 79). 

86. A jurisprudência do TCU tem considerado aceitável, como regra, a exigência de 

quantitativos mínimos de, no máximo, 50% dos quantitativos a serem executados no 

empreendimento licitado, admitindo, em casos excepcionais, valor superior a 50%, desde que 

devidamente fundamentada sua necessidade (Acórdãos 1284/2003, 2088/2004, 1635/2006, 

2656/2007, 608/2008, 2215/2008, 311/2009 e 1949/2008, todos do Plenário). 

87. O entendimento do TCU é no sentido de que o contratante deve demonstrar tecnicamente 

que os parâmetros fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 

assegurando-se que a exigência não implica restrição ilegal ao caráter competitivo (Decisão 

1618/2002 - Plenário e Acórdão 135/2005 – Plenário). 

88. Em relação aos itens da obra para os quais se exigiu a comprovação de capacidade 

técnica, não se critica a necessidade ou a pertinência deles, mas a demonstração de que seus 

quantitativos não vão além do que se poderia considerar suficiente. Aparentemente, os 

quantitativos mínimos foram definidos indiscriminadamente, sem a devida justificativa, pois não 

se observa padrão algum nas razões entre as quantidades a serem comprovadas e as 

quantidades previstas na obra. 

89. Não há coerência, por exemplo, na adoção do percentual de 45,8% para o quantitativo 

mínimo de montagem de tubulação no Pacote 1 (item 5.7.1.2.3 do edital), enquanto se adota o 

percentual de apenas 26,5% para o mesmo serviço no Pacote 2 (item 5.7.2.2.3 do edital). 

90. Conforme mostra a tabela resumo (peça 79), as razões entre as quantidades a serem 

comprovadas e as quantidades previstas na obra variam de 25,6% a 52,6%, sem justificativa 

para o fato de os serviços de um mesmo pacote ou de serviços iguais de pacotes diferentes 

estarem vinculados a diferentes índices mínimos. 

91. A título de ilustração, caso o critério fosse definido com base em justificativa técnica, o 

resultado do certame poderia ser completamente diferente. Por sua vez, se o critério fosse 

padronizado, exigindo-se, por exemplo, o máximo de 50% previsto na jurisprudência, nenhum 

licitante seria habilitado com os documentos apresentados no certame. 

92. Chama a atenção o caso dos consórcios habilitados. No caso do Consórcio Una 3, um 

aumento inferior a dois pontos percentuais nas quantidades mínimas exigíveis seria suficiente 

para torná-lo inabilitado. Esse consórcio não atenderia o exigido para os subitens 5.7.1.2.2 e 
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5.7.1.2.3, se em vez de serem adotados os percentuais de 45,5% e 45,8%, respectivamente, 

tivesse sido adotado um percentual de 47%, ou o máximo de 50%, previsto na jurisprudência do 

TCU. 

93. De forma similar, observa-se que o Consórcio Angra 3 atendeu ao subitem 5.7.2.2.5  com 

o exato número mínimo de cubículos exigido. Ou seja, um simples arredondamento do 

percentual exigido de 25,62% para 26%, seria suficiente para tornar esse consórcio inabilitado. 

94. Esses casos demonstram que a fixação de critérios que não estejam devidamente 

amparados em elementos técnicos pode incluir ou excluir um participante da licitação sem que 

denote razoabilidade dos critérios fixados em edital.  

95.  Conclui-se, destarte, que a determinação dos quantitativos mínimos no edital foi 

determinante no resultado do certame. A partir da constatação de que esses quantitativos não 

obedeceram a algum padrão, nem foram justificados pela Eletronuclear, há que se colocar 

dúvida se os princípios da isonomia e da impessoalidade foram respeitados na pré-qualificação. 

96. Em resposta a questionário aplicado durante a auditoria recém realizada, a 

Eletronuclear, em relação aos critérios utilizados para definição de cada um dos subitens de 

qualificação técnica, não explicou os critérios utilizados e se baseou na ausência de 

impugnação ao instrumento convocatório para justificar a coerência dos percentuais adotados 

(peça 77, p. 11-12). 

QUESTÃO 8 – Quais critérios foram utilizados para a definição de cada um dos quantitativos 

(percentual em relação aos estimados) exigidos nos subitens 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8, do pacote 1, 

e subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10, do pacote 2, do edital de pré-qualificação GAC.T/CN-005/11? 

O percentual questionado variou conforme a importância e significado dos serviços envolvidos 

na montagem. Os quantitativos são coerentes com as determinações da Lei 8.666/93 e 

condizentes com o montante e complexidade técnica dos serviços. Basta verificar-se os 

quantitativos dos serviços a executar constantes do Edital, assim como a inexistência de 

impugnações ao instrumento convocatório legal no aspecto de exigências de quantidades, para 

comprovar a correção das exigências editalícias, sem que fossem consideradas incompatíveis 

ou impeditivas de participação no processo licitatório.  

97. Desta forma, entende-se que a adoção injustificada, para diferentes serviços, de diferentes 

razões entre as quantidades a serem comprovadas e as quantidades previstas na obra 

caracteriza medida restritiva ao caráter competitivo do certame e afronta os princípios da 

isonomia e da impessoalidade. 

II.3.2 Limitações ao número de atestados e à formação de consórcios 

98. O edital de pré-qualificação limita o número de atestados de qualificação técnica e o 

número de empresas que podem se associar em consórcio, estabelecendo que os licitantes, 

empresas individuais ou consórcios, apresentem, no máximo, seis atestados, e limitando o 

número de empresas a quatro por consórcio. Além disso, no caso de consórcio, cada empresa 

deve, por si só, atender a, no mínimo, quatro requisitos técnicos. Por fim, o edital não permite 

somatório de quantidades, devendo as quantidades mínimas serem comprovadas em um único 

contrato: 

4.1 O PROPONENTE interessado poderá participar desta PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

candidatando-se a um ou aos dois PACOTES, podendo, ainda, a participação ser de forma 

isolada ou em CONSÓRCIO formado, no máximo, por 4 (quatro) empresas, não sendo 

admitida a participação de uma empresa em mais de um CONSÓRCIO. 

 Pacote 1: 

 (...) 
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II) O(s) atestado(s) do PROPONENTE que venha a participar de forma isolada deverá(ao) 

comprovar a realização de todos os serviços previstos no subitem 5.7.1.2 e seus componentes 

(5.7.1.2.1 a 5.7.1.2.8). Tal(is) atestados deverá(ão) ser originado(s) de no máximo 6 (seis) 

contratos de prestação de serviços, sendo que as quantidades previstas em 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8 

deverão ser atendidas de foram integral e isoladamente por um único contrato. 

(...) 

VIII) No caso de PROPONENTE participante na forma de CONSÓRCIO, conforme definido no 

item 4.1, as empresas componentes deverão individualmente atender de forma integral ao 

subitem 5.7.1.2.1 e, no mínimo, 4 (quatro) dos subitens 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8), sendo que cada 

subitem deverá ser atendido por um único contrato individualmente. A totalidade de 

instrumentos legais para cumprimento dessas exigências não deve exceder a 6 (seis) contratos 

distribuídos entre as empresas constituintes do CONSÓRCIO PROPONENTE, sendo exigido, 

ainda o preenchimento do ANEXO XI – QUALIFICAÇÃO TÉCNCIA DE CONSÓRCIO, deste 

EDITAL. 

 Pacote 2:  

 (...) 

II) O(s) atestado(s) do PROPONENTE que venha a participar de forma isolada deverá(ao) 

comprovar a realização de todos os serviços previsto no subitem 5.7.2.2 e seus componentes 

(5.7.2.2.1 a 5.7.1.2.10). Tal(is) atestados deverá(ão) ser originado(s) de no máximo 6 (seis) 

contratos de prestação de serviços, sendo que as quantidades previstas em 5.7.2.2.2 a 

5.7.2.2.10 deverão ser atendidas de foram integral e isoladamente por um único contrato. 

(...) 

VIII) No caso de PROPONENTE participante na forma de CONSÓRCIO, coforme definido no 

item 4.1, as empresas componentes deverão individualmente anteder de forma integral ao 

subitem 5.7.2.2.1 e, no mínimo, 4 (quatro) dos subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10), sendo que cada 

subitem deverá ser atendido por um único contrato individualmente. A totalidade de 

instrumentos legais para cumprimento dessas exigências não deve exceder a 6 (seis) contratos 

distribuídos entre as empresas constituintes do CONSÓRCIO PROPONENTE, sendo exigido, 

ainda o preenchimento do ANEXO XI – QUALIFICAÇÃO TÉCNCIA DE CONSÓRCIO, deste 

EDITAL. 

99. O TCU tem decidido que, por ausência de previsão legal, é irregular requisito editalício 

que estabeleça número mínimo ou máximo de empresas participantes no consórcio. Esta Corte 

tem entendido que, se a lei deixa à discricionariedade administrativa a decisão de permitir a 

participação no certame de empresas em consórcio, ao permiti-la, a Administração deverá 

observar as disposições contidas no art. 33, da Lei 8.666/1993, não podendo estabelecer 

condições não previstas expressamente na lei, mormente quando restritivas ao caráter 

competitivo da licitação (Acórdãos 1.369/2003 e 1.240/2008, ambos do Plenário). 

100. Em que pese esse entendimento, o Tribunal admite, em casos excepcionais, limitação do 

número de empresas consorciadas, para evitar a pulverização de responsabilidades, mas desde 

que devidamente justificada, como se vê, por exemplo, nos fundamentos da instrução da unidade 

técnica, acolhidos no voto condutor do Acórdão 1.332/2006-TCU/Plenário (Ministro Walton 

Alencar Rodrigues): 

Considerando que a lei possibilita vedação à participação de consórcios, entendemos que não 

haveria óbices à fixação de número de máximo de empresas por consórcio, desde que 

devidamente justificada. 

101. O Plenário do TCU, in casu, reconheceu a possibilidade de limitação do número de 

empresas por consórcio nos Acórdãos 1.297/2003, 1.708/2003 e 1.404/2004, porque se 
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demonstrou elevado grau de complexidade da obra e que não era possível tolerar atrasos por 

conta de problemas com as empresas contratadas. 

102. Restrições ao número de empresas que formam os consócios não excluem 

automaticamente nenhuma empresa, possibilitando que as empresas excluídas de um consórcio 

busquem outras empresas para participar da licitação, formando outro consórcio. Sendo assim, 

há que se concordar que tal limitação é, em princípio, menos gravosa ao caráter competitivo 

que outras que excluem peremptoriamente uma ou outra empresa sem justificativa razoável. 

103. Na construção de Angra 2, vale mencionar, a montagem eletromecânica foi dividida em 

três pacotes e contou, ainda, com contratos complementares para alguns serviços 

especializados, como o do sistema de ar condicionado. Agora, para Angra 3, a Eletronuclear 

decidiu juntar todos serviços em apenas dois pacotes, limitando o número de empresas a quatro 

por consórcio. 

104. Ante o exposto, em caráter de exceção, considera-se razoável a limitação do número 

máximo de empresas em consórcio, não apenas porque a montagem eletromecânica de uma 

usina nuclear é complexa (com grandes quantidades e diversidade de serviços), mas também 

porque os prejuízos de eventual atraso na obra justificam a fixação do número máximo de 

quatro empresas em consórcio. 

105. Como se viu, o edital exige a comprovação de qualificação técnica em pelo menos quatro 

dos subitens 5.7.1.2.2 a.5.7.1.2.8, para o pacote 1, e dos subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10, para o 

pacote 2 para cada empresa formadora de consórcio. Desse modo, por exemplo, se uma 

empresa especializada em sistemas de ventilação decidisse participar em consórcio da licitação, 

deveria também comprovar expertise em montagem industrial, comprovando que já instalou 

equipamentos, linhas de tubulação e painéis elétricos, por exemplo. Em outras palavras, na 

prática, o edital excluiu empresas mais especializadas, que só possuem atestados para um, dois 

ou três dos serviços relevantes da obra. 

106. Outro efeito da exigência de que cada empresa do consórcio apresente atestados para 

quatro serviços diferentes é que essa exigência obriga o consórcio a comprovar mais de uma vez 

qualificação técnica para o mesmo serviço. 

107. Por exemplo, no pacote 1, um consórcio formado por duas empresas (menor consórcio 

possível) deveria apresentar, no mínimo, oito atestados (quatro por empresa) a fim de 

comprovar a qualificação técnica em sete serviços. Desse modo, pelo menos uma das 

comprovações exigidas estaria em duplicidade. Situação ainda mais grave ocorre nos casos de 

consórcios formados por três ou quatro empresas. 

108. No caso de consórcio formado por quatro empresas, o edital exigiu a apresentação de, no 

mínimo, dezesseis comprovações (quatro por empresa). Assim, em média, no pacote 1, o 

consórcio composto por quatro empresas deveria comprovar mais de duas vezes sua 

qualificação para cada serviço (dezesseis comprovações para sete serviços). 

109. No caso do pacote 2, por serem exigidas comprovações para nove serviços, e não apenas 

para sete, a exigência de duplicidade de atestados é menor, mas também existe. 

110. Se o licitante já demonstrou capacidade técnica para um serviço, não é razoável que se 

exija, de forma indireta, que o licitante novamente demonstre qualificação técnica para 

execução do mesmo serviço.  

111. Tal exigência extrapola o que se entende por suficiência, quando a jurisprudência do TCU 

afirma que o contratante deve demonstrar tecnicamente que os parâmetros fixados são 

necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando-se que a exigência não 

implica restrição ilegal ao caráter competitivo. 
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112. Outra limitação que agrava o conjunto de restrições diz respeito à exigência de que as 

quantidades previstas em todos os subitens dos dois pacotes deveriam ser atendidas por um 

único contrato, ou seja, não se admitiram somas de quantidades de serviços comprovadas em 

diferentes atestados.  

113. A exigência de que as empresas e os consórcios atendam os requisitos técnicos sem somar 

quantidades de atestados encontra amparo, mais uma vez, na forma de exceção, em recente 

entendimento emanado pelo Acórdão 1380/2012-TCU/Plenário, no qual o TCU determinou: 

9.7.2. somente limite o somatório de quantidades de atestados para a comprovação de 

capacidade técnico-operacional dos editais 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 acerca da 

qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviços;”  

114. Como se vê nessa decisão que foge à regra geral, o TCU não abandonou seu entendimento 

acerca da obrigação legal de o contratante se limitar a estabelecer requisitos que sejam 

necessários, suficientes e pertinentes, pois essa decisão só abriu exceção para dois casos: (1) a 

quantidade exigida no edital reflete maior complexidade técnica do objeto; ou (2) a quantidade 

e o prazo estabelecidos no edital impõem que o prestador de serviço disponha de grande 

capacidade operativa e gerencial para executar a obra no prazo e com a qualidade desejada.  

115. Para a primeira exceção, vale notar que, em nenhum dos itens de qualificação técnica, as 

quantidades mínimas exigidas no edital refletem maior complexidade técnica do objeto, pois os 

serviços são conjuntos de operações independentes (montagem de tubulações, instalação de 

equipamentos, lançamento de cabos etc.).  

116. Isso é diferente de se exigir qualificação técnica para um serviço cujas operações formam 

uma unidade com autonomia de funcionamento, como, por exemplo, exigir comprovação de 

experiência na construção de uma ponte de 200 m ou de um navio com capacidade de carga de 

50 mil toneladas. Nesses casos, a soma de experiências com pequenas pontes ou pequenas 

embarcações não atendem à necessidade de assegurar qualificação técnica, pois as exigências 

técnicas de qualidade de projeto e execução de serviços são maiores, inclusive, muitas vezes, 

regidas por normas técnicas mais rigorosas. 

117. Se, por exemplo, em algum item, a Eletronuclear tivesse exigido comprovação de 

instalação de equipamento mecânico de trinta toneladas, nesse caso, seria razoável, a título de 

maior complexidade do serviço, vedar a soma de quantitativos, pois a dificuldade técnica de 

movimentar e posicionar um equipamento desse porte é consideravelmente maior que a de fazer 

o mesmo com trinta equipamentos de uma tonelada. Contudo, a Eletronuclear não demonstrou 

ser esse o caso ao fixar os requisitos do edital. 

118. Para a segunda exceção, que diz respeito à situação em que a obra demanda grande 

aparato de montagem e um corpo gerencial capaz de lidar com muitas frentes de serviço ao 

mesmo tempo, há que se reconhecer que a montagem eletromecânica de Angra 3 pode ser 

enquadrada nesse tipo de obra. Dessa forma, vedar o somatório de quantitativos seria, em tese, 

aceitável. 

119. Mas, ao exigir que as empresas demonstrassem suas capacidades gerencial e operativa 

quatro vezes, como se fez na pré-qualificação, a Eletronuclear extrapolou o que se pode 

considerar razoável.  

120. Vale lembrar que as empresas que se reúnem em consórcio usualmente dividem os 

serviços contratados entre si, respeitando a expertise de cada uma e de acordo com suas 

disponibilidades de pessoal e equipamentos. Essa é a lógica do consórcio: as empresas se 
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associam temporariamente para realizar um empreendimento que não podem ou não desejam 

realizar de forma individual. 

121. Analisando a tabela que resume o resultado da qualificação técnica dos únicos dois 

consórcios qualificados (peça 78), verifica-se que nenhuma das empresas comprovou 

qualificação para assumir o empreendimento sem parceria, pois todas deixaram de comprovar 

qualificação técnica em algum dos requisitos fixados pela Eletronuclear, embora sejam de 

grande porte e a maioria delas se inclua entre as dez maiores do país, segundo Ranking da 

Engenharia Brasileira, publicado em julho de 2011 pela revista "O Empreiteiro".  

122. Quando a dificuldade da obra está na exigência de expertise técnica, as empresas se 

consorciam somando experiências de diferentes áreas da engenharia. Quando a dificuldade é o 

volume de serviços, as empresas se reúnem em consórcio para somar seus aparatos gerenciais e 

operacionais da mesma área de serviço.  

123. No caso de Angra 3, a julgar pelo fato de as maiores empresas do País não terem 

apresentado atestados que comprovam a execução de todos os quantitativos mínimos previstos 

no edital, pode-se dizer que  há os dois tipos de dificuldade.  

124. Analisando o resultado da licitação, por meio da tabela que resume o resultado da 

qualificação técnica (peça 78), verifica-se que nenhuma das empresas, incluindo as 

desclassificadas, deixou de comprovar capacidade técnica para realizar pelo menos dois dos 

serviços relevantes, mesmo com a vedação à possibilidade de somar quantitativos de atestados.  

125. Empresas que demonstram suas capacidades técnicas sem somar quantitativos de serviços 

de atestados devem ser consideradas aptas a executarem esses serviços. E, da mesma forma, 

devem ser considerados aptos a executarem uma obra os consórcios formados de tal modo que 

ao menos uma de suas empresas tenha demonstrado tal capacidade, mormente quando se limita 

o número máximo de empresas em consórcio. 

126. Concluindo este ponto, admitindo que a vedação ao somatório de atestados se justifica 

para garantir a capacidade gerencial e operacional do consórcio, seria razoável e suficiente se 

a Eletronuclear tivesse exigido que, para cada item, ao menos uma empresa do consórcio 

demonstrasse sua capacidade técnica sem somar atestados, afinal, com isso, já existiria a 

segurança de que cada serviço relevante da obra teria por detrás uma empresa que já realizou o 

mesmo serviço em grande quantidade.  

127. Mas, a Eletronuclear exigiu que cada empresa fizesse a comprovação sem soma de 

quantitativos para quatro diferentes serviços, ou seja, obrigou cada empresa a demonstrar sua 

capacidade gerencial de quatro formas diferentes. 

128. Enfim, o conjunto de regras de habilitação exigiu que, em cada consórcio, existisse, para 

cada serviço previsto na obra, mais de uma empresa com capacidade técnica, o que é 

desnecessário para a Administração e desinteressante para as consorciadas, que se viram 

obrigadas a partilhar serviços que poderiam executar isoladamente. 

129. Questionada pela equipe de auditoria, a Eletronuclear reafirmou seu entendimento de que 

é necessário vedar a soma de quantitativos e exigir a capacidade técnica para execução de, no 

mínimo, quatro serviços (peça 77, p. 13-14):  

QUESTÃO 11 – Qual a razão de se exigir que empresas em consórcio comprovem 

individualmente o atendimento de pelo menos 4 dos subitens 5.7.1.2.2 a.5.7.1.2.8, para o pacote 

1, subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10, para o pacote 2, conforme exigido no item VIII do tópico 

relativo a “NOTAS: CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”? 
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No que diz respeito ao somatório de atestados, a lei faculta a exigência de comprovação de 

qualificação técnica dos licitantes consorciados de acordo com as necessidades de cada 

situação concreta. 

Ante a reconhecida complexidade dos serviços licitados, a ELETROBRAS ELETRONUCLEAR 

entende não ser tecnicamente apropriada, a soma pura e simples dos atestados de cada 

licitante em consórcio.  

Neste caso, a ELETROBRAS ELETRONUCLEAR entendeu que a exigência de demonstração, 

por cada licitante consorciada, do atendimento de ao menos 4 itens de qualificação técnica do 

Edital, permitindo a maior competitividade, seria o suficiente à garantia mínima do 

cumprimento das obrigações por licitantes consorciadas que venham a vencer a licitação. 

Para a ELETROBRAS ELETRONUCLEAR, a exigência acima é a mínima necessária à 

comprovação de que as licitantes consorciadas detêm, em conjunto, capacidade técnico-

operacional multidisciplinar, imprescindíveis à execução dos serviços e assunção de todas as 

obrigações e responsabilidades daí decorrentes. 

130. Nessa resposta, a Eletronuclear defende que a vedação à soma de quantidades de 

atestados é necessária em virtude da complexidade da obra. Essa vedação é válida para 

assegurar a boa execução de cada um dos serviços, mas a complexidade da obra não é razão 

suficiente para justificar a exigência de que cada empresa do consórcio atenda a quatro 

requisitos diferentes sem somar quantitativos. 

131. Ao se pronunciar sobre a exigência de que cada empresa do consórcio atenda a quatro 

requisitos diferentes sem somar quantitativos, a Eletronuclear afirmou que essa regra é 

suficiente para garantir o cumprimento das obrigações pelas empresas consorciadas, mas não 

explicou por que seria necessária. 

132. Sobre a necessidade do conjunto de regras, que levam à obrigação de o consórcio 

demonstrar mais de uma vez capacidade para cada um dos serviços, a Eletronuclear afirmou 

que seria necessária a “comprovação de que as licitantes consorciadas detêm, em conjunto, 

capacidade técnico-operacional multidisciplinar”. Ora, para que as licitantes consorciadas 

detenham, em conjunto, capacidade multidisciplinar, basta que para cada serviço da obra haja 

uma empresa apta. Se o edital exige quatro comprovações de cada empresa, ele impõe que cada 

empresa tenha capacidade multidisciplinar e não apenas que o consórcio tenha tal 

característica. 

133. Assim, considerando que 52 empresas compraram o edital, considerando que apenas 

cinco propostas foram recebidas no processo de pré-qualificação, considerando que todas as 

empresas que participaram do certame são empresas grandes, considerando que entre as dez 

maiores empresas do país, a maioria participou da licitação, considerando que nos consórcios 

habilitados não há sequer uma empresa que atenda a todos os requisitos técnicos do edital, 

considerando que todos desclassificados demonstraram capacidade técnica de executar pelo 

menos dois serviços relevantes da obra sem somar quantitativos de atestados, conclui-se que a 

vedação à soma de quantitativos combinada com a exigência de que cada consorciada 

demonstrasse capacidade técnica para quatro itens configurou-se como restrição ilegal ao 

caráter competitivo da licitação. 

II.3.3  Caráter subjetivo de julgamento 

134. Conforme já tratado nos itens anteriores, a Eletronuclear utilizou critérios reservados 

para o julgamento dos documentos de habilitação das licitantes, o que contraria o art. 3º, caput, 

e art. 44, §1º, ambos da Lei 8.666/1993: 

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 
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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. 

(...) 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei.  

§ 1º  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. (grifamos). 

135. No que se refere à exigência de que os atestados se referissem a obras de grande porte, 

entende-se que a lei somente autoriza tal exigência mediante divulgação prévia de números que 

definam o que é uma obra de grande porte, mas não se encontra no edital nem nas circulares tal 

definição. 

136. Por sua vez, em relação à questão dos dutos soldados, não se encontra no edital indicação 

alguma sobre o método de construção dos dutos que serviriam para comprovar a capacidade 

técnica do licitante. Também não foi comprovado que o quantitativo exigido é compatível com a 

quantidade de dutos soldados a ser executada. A julgar pelo nome do item, a quantidade exigida 

inclui dutos para climatização de ambientes, que não precisam ser soldados. Se for assim assim, 

a quantidade mínima exigida na licitação, além de ser resultado de aplicação de critério 

reservado, é exagerada e, portanto, também seria ilegal. 

137. Portanto, entende-se que no julgamento dos documentos de habilitação, a Eletronuclear 

utilizou critérios que não atendem ao princípio do julgamento objetivo das propostas insculpido 

na Lei 8.666/1993. 

II.3.4 Exigência de que todos os atestados sejam referentes a "unidade de geração de energia 

elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a 

vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou refinarias de 

petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo" 

138. Conforme já tratado nos itens II.2.2 e II.2.3, a Eletronuclear exigiu, indistintamente, que 

todos os atestados se referissem a determinados tipos de obras. 

139. Em alguns casos, a exigência pode ser considerada pertinente, a fim de garantir que as 

licitantes interessadas já tenham desenvolvido atividades com nível de complexidade semelhante 

aos que serão executados na montagem eletromecânica de Angra 3, a exemplo de soldagem em 

tubulação. 

140. No caso de soldagem em tubulação de processo, a experiência em obra similar parece 

razoável, uma vez que a compartimentação de espaços, pressão interna nos tubos, dificuldades 

gerenciais (grandes distâncias, dificuldade de acesso, etc.), logística de suprimento de materiais 

(eletrodos, máquinas, equipamentos, pipe shops, etc.) entre outros, alteram significativamente o 

grau de dificuldade na execução dos serviços. Destaca-se que, nesse caso, os tipos de obras 

elencados guardam certa similaridade. 

141. Por outro lado, a montagem e instalação de determinada quantidade de metros de cabos, 

montagem de sistema de instrumentação e controle ou montagem de sistema elétrico (por 

exemplo) em empreendimentos diversos daqueles elencados pela Eletronuclear não prejudicam 

a comprovação de qualificação técnica para executar os serviços. Inclusive, nesses casos, não 
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se vislumbra uma relação direta de similaridade entre uma indústria petroquímica e uma 

termelétrica movida a turbina a vapor (por exemplo), ambas aceitas pelo edital. 

142. Portanto, considera-se irregular e restritiva a exigência de que todos os atestados sejam 

vinculados a um dos tipos de obras apresentado pela Eletronuclear. 

II.4 Esclarecimentos adicionais 

143. Independente das restrições ao caráter competitivo do certame apontadas nesta instrução, 

é fato inegável que o resultado da pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, embora ainda não ter 

sido divulgado, não garantirá competitividade no certame, pois restaram apenas dois consórcios 

habilitados para concorrerem a dois pacotes de serviços, sendo que não pode haver um mesmo 

vencedor para os dois pacotes. 

144. Não será surpresa se cada um dos consórcios for consagrado vencedor de um dos pacotes 

com preço bem próximo do preço máximo a ser estabelecido no edital da futura concorrência, 

pois é possível que esses consórcios se comuniquem e decidam entre si quem executará qual 

pacote. Além disso, vai contra a lógica econômica supor que haverá uma disputa acirrada, se já 

existe garantia de que ambos vencerão um dos pacotes. E mais, sequer é necessário que eles se 

comuniquem, para que não haja disputa, basta que um dos consórcios não tenha preferência por 

um dos pacotes e apresente preço máximo para ambos os pacotes. 

145. Estudos recentes demonstram haver descontos significativos em relação ao orçamento 

base quando há grande quantidade de licitantes. A quantidade elevada de licitantes é indicativo 

de concorrência real. O artigo de Gustavo Pereira, publicado no livro “Auditoria de 

Engenharia”, editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), apresenta 

um estudo baseado em dados de 1.035 obras públicas, de tipologia e características similares. 

Observa-se, no resultado desse estudo, que as licitações com mais de seis concorrentes foram 

mais competitivas,  alcançando com maior freqüência preços abaixo da linha de custo. 

II.4.1 Da adequação do orçamento-base 

146. Adicionalmente, embora não esteja diretamente vinculado às irregularidades verificadas 

no certame, merece ser relatado o fato de que o orçamento-base apresentado pela 

Eletronuclear, não atende aos requisitos da Lei 8.666/1993. 

147. A Lei de Licitações determina que seja elaborado orçamento analítico ou detalhado, com 

base em composições de custo unitário e pesquisa de preços de insumos. As composições de 

custo unitário devem ser elaboradas a partir de especificações técnicas detalhadas e de critérios 

de medição e pagamento bem definidos.  

148. O orçamento apresentado pela Eletronuclear não se baseia nos quantitativos de serviços 

do projeto, mas na quantidade de mão obra empregada na construção de Angra 2. Com isso, o 

valor obtido carrega a improdutividade que houve na obra realizada há mais de uma década e 

não considera que hoje existem mais equipamentos automatizados e de grande porte à 

disposição das empreiteiras, o que pode possibilitar ganhos de produtividade impensáveis no 

fim da década de 90. 

149. Com base nesse número e num valor médio de mão de obra, composto por médias 

salariais de alguns profissionais previstos para a execução dos serviços e de percentuais 

relativos a transporte, alimentação, equipamentos, dentre outros (tendo como único parâmetro 

os preços praticados no âmbito do contrato para os serviços da construção civil da usina, em 

execução), a Eletronuclear estimou quanto custará a montagem eletromecânica. 

150. Quanto ao valor médio de mão de obra utilizado nas contas da Eletronuclear, o mínimo 

que se pode dizer é que seus valores não levam em consideração proporções razoáveis entre os 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 011.765/2012-7 

 

22 

 

diferentes cargos e funções previstos na obra. O valor médio da mão de obra foi calculado com 

base na média de três grupos. Para citar dois exemplos, num grupo de mão de obra, o valor 

médio considera que a obra terá tantos engenheiros quanto gerentes de contrato; noutro grupo, 

foram considerados tantos mestres de obra quanto encanadores. Ora, é sabido que quanto mais 

alto for o grau de hierarquia, menor o número de cargos. Desse modo, pode-se dizer que o 

orçamento é incoerente e, provavelmente, se baseia em valor médio que não corresponde ao que 

seria obtido se fosse elaborado da forma detalhada como exige a Lei de Licitações. 

151. Destaca-se que o orçamento não foi o foco da análise por ainda não ser considerado 

definitivo, uma vez que ainda está em fase final de elaboração, todavia, caso ele seja utilizado 

como estimativa de custos, este Tribunal deve analisar a sua legalidade. 

II.5 Conclusão do exame técnico 

152. Por vezes, competitividade nas licitações e garantia de qualidade são objetivos que se 

contrapõem. Nem por isso, admite-se que o gestor público justifique a ausência de um pela 

presença do outro, como se mutuamente excludentes eles fossem. A harmonia entre esses dois 

requisitos dicotômicos é, sem dúvida, o ponto de maior deficiência observado na elaboração do 

edital de pré-qualificação GAC. T/CN-005/11. 

153. No edital de pré-qualificação, foram identificadas cláusulas de habilitação que conferiram 

caráter extremamente restritivo ao certame, a exemplo da exigência de atendimento de pelo 

menos quatro subitens por cada consorciada. 

154. Também, foram identificadas cláusulas que, quando individualmente justificadas em 

função da complexidade e do vulto do empreendimento, a jurisprudência deste Tribunal tem 

dispensado tratamento de exceção. Porém, observou-se que tais cláusulas restritivas 

estabelecidas pela Eletronuclear potencializaram-se pela combinação de seus efeitos, 

aumentando além do razoável as limitações à participação no certame, tanto que nenhuma das 

grandes empresas participantes comprovou que isoladamente poderia realizar a obra. As 

poucas habilitadas dependeram de atestados apresentados pelas empresas com que formarão 

consórcios.  

155. Ainda, optou-se por fazer a pré-qualificação. Esse instituto encontra amparo legal no art. 

114 da Lei 8.666/93, mas tem sido visto com ressalvas tanto pela jurisprudência desse Tribunal 

quanto pela doutrina, pois há bastantes casos em que se verificou que a pré-qualificação 

culminou com a criação de um ambiente favorável à formação de conluios. 

156. Com isso, entende-se que, ainda que se entenda que a Eletronuclear tenha se utilizado da 

faculdade de pré-qualificar dentro dos limites legais, tal legalidade não justifica a aceitação do 

resultado da pré-qualificação. É de se esperar que a Eletronuclear exerça seu poder-dever de 

autotutela, tomando medidas de forma a recuperar a competitividade perdida.  

157.  De acordo com o Ranking da Engenharia Brasileira, publicado em julho de 2011 pela 

revista "O Empreiteiro", entre as 44 maiores empresas de construção mecânica e elétrica, 

encontram-se 23 empresas com faturamento anual superior a R$ 100 milhões. Além disso, na 

lista das 181 maiores construtoras do País, encontram-se 28 empresas que possuem experiência 

em obras de construção de refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou 

plataformas para exploração de petróleo, conforme prevê o edital de pré-qualificação. 

Somando-se, pode-se imaginar um número de potenciais participantes em torno de 50 empresas, 

mas apenas doze participaram do certame. E nenhuma das sete classificadas mostrou condições 

de se habilitar sem ser em consórcio. 

158. Somando, então, a opção por fazer um processo de pré-qualificação e a inclusão de 

cláusulas extremamente restritivas nesse processo (inclusive aquelas que individualmente tem 
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sido aceitas pelo TCU), o resultado foi que apenas dois consórcios disputarão os dois pacotes 

de montagem, sendo que cada um só pode sagrar-se vencedor de um único pacote. Ou seja, 

antes da licitação, já são conhecidos os nomes dos vencedores, só não se sabe qual pacote 

caberá a cada um deles. 

159. Com base em todos os argumentos aqui apresentados, conclui-se que é possível e 

necessário que se implementem ajustes no rumo do futuro processo licitatório de forma a lhe 

assegurar competitividade, sem prejuízos à qualidade da montagem eletromecânica de Angra 3. 

III. A NECESSIDADE DE MEDIDA CAUTELAR 

160. Consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU, o Relator poderá, no caso de fundado 

receio de grave lesão ao erário, adotar medida cautelar: 

O Plenário, o relator, ou, na hipótese do art. 28, inciso XVI, o Presidente, em caso de urgência, 

de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da 

decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou 

sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou 

do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, 

nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992. 

161. Observou-se, ao longo das análises procedidas na presente instrução, que o edital de pré-

qualificação GAC. T/CN-005/11 contém exigências de qualificação técnica que vão além do que 

as maiores empresas de construção do país podem, isoladamente, atender. Além disso, o edital 

impôs injustificadas restrições à formação de consórcios. Por fim, o resultado do certame, em 

vez de garantir uma competição saudável entre licitantes pré-qualificados, está a garantir que 

não haverá competição entre os pré-qualificados, pois somente dois licitantes foram habilitados 

para a disputa de dois pacotes, e nenhum deles pode vencer ambos os pacotes. Assim, resta 

caracterizado o fumus boni iuris. 

162. Diante da ausência de competição e com o preço máximo aceitável na licitação sendo 

previamente divulgado, os consórcios não possuem estímulo para apresentarem propostas que 

se afastem dos máximos de cada pacote, pois um deles será vencido de qualquer modo. Se os 

preços máximos estiverem acima dos valores de mercado é provável que se caracterize 

sobrepreço nos contratos. 

163. A experiência deste Tribunal tem demonstrado que quanto mais cedo o Tribunal age, mais 

efetivo é controle externo. Por isso, aliás, tem-se dado cada vez mais ênfase às auditorias de 

editais, que evitam a celebração de contratos com sobrepreço e a formação de complicados 

processos envolvendo órgão/entidade auditado e seus contratados, que só depois de muitos anos 

permitem o ressarcimento do erário. Além disso, quando se atua preventivamente, antes da 

mobilização da empresa contratada com sobrepreço, evitam-se os prejuízos correspondentes às 

indenizações pela mobilização da obra 

164. Assim, conclui-se que a continuidade do certame inquinado pode resultar na celebração 

de contrato com sobrepreço e, consequentemente, em dano ao erário de difícil reparação. 

165. Em resposta a questionário aplicado durante a auditoria, a Eletronuclear informou que a 

licitação decorrente da pré-qualificação está prevista para ocorrer em junho (peça 77, p. 5-6), 

ou seja, a situação requer medida urgente para evitar a ocorrência de novos fatos que 

necessitem ser reparados, o que evidencia o periculum in mora bem como justifica a proposta 

de adoção de medida cautelar inaudita altera pars. 

166. Por outro lado, não se pode deixar de observar que a suspensão do certame pode causar 

retardamento na contratação de empresas para a execução dos serviços pretendidos. Nesse 

aspecto, cabe salientar que a construção da usina nuclear de Angra 3 se insere no Programa de 

Aceleração do Crescimento e é uma obra necessária à ampliação da matriz energética 
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brasileira, de modo que o atraso na conclusão do empreendimento pode gerar prejuízos à 

Eletronuclear, o que poderia caracterizar o periculum in mora ao reverso. 

167. Quanto ao periculum in mora ao reverso, cumpre informar que, em resposta à questão 6 

do questionário aplicado durante auditoria, a Eletronuclear informou que haverá uma perda de 

receita da ordem de R$ 900 milhões caso haja atraso de 180 dias na conclusão do 

empreendimento, ainda, terá um custo adicional de R$ 25 milhões com a manutenção de 

equipamentos estocados e, ainda penalidades decorrentes da não disponibilização de energia e 

remuneração de capital dos empréstimos obtidos (peça 77, p. 10). 

168. Inicialmente, deve-se destacar que o valor de R$ 900 milhões informado pela 

Eletronuclear corresponde a perda de receita, ou seja, não se trata de prejuízo, vez que para 

obter tal receita (estimada) a estatal precisará um elevado aporte de recursos, as despesas 

operacionais (salários de funcionários, materiais de consumo, despesas de manutenção, etc.). 

169. Em relação às possíveis penalidades por não disponibilização de energia, gestores da 

Eletronuclear informaram que o compromisso com a geração de energia só gera multa para o 

futuro fornecedor se este não informar a tempo o atraso na obra, o que relativiza o potencial 

prejuízo. 

170. Observa-se, também, que o atraso que gera tal perda de receita é vinculado à conclusão 

do empreendimento (usina em operação). Durante a auditoria realizada, verificou-se que a obra 

civil encontra-se atrasada e que há um complexo imbróglio relacionado a licenças a serem 

concedidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que impede que a obra 

mantenha o ritmo ideal para a entrada em operação na data prevista (peça 80). 

171.  Assim, entende-se que embora seja possível identificar alguns possíveis prejuízos com a 

adoção da medida cautelar aqui proposta, a Eletronuclear, mesmo tendo tido oportunidade de 

demonstrar tais prejuízos, não comprovou que os potenciais prejuízos são certos e nem que são 

maiores que os benefícios a serem gerados pela adoção de medida cautelar ora proposta. 

Entende-se, com isso, que, até o momento, não foi demonstrado o periculum in mora ao 

reverso. 

IV. CLASSIFICAÇÃO DA OBRA COMO IRREGULARIDADE GRAVE COM 

RECOMENDAÇÃO DE PARALISAÇÃO (IG-P) 

172. A LDO/2012, no art. 91, traz a seguinte definição para irregularidade grave:  

IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - IGP, os atos e fatos 

materialmente relevantes em relação ao valor total contratado que apresentem potencialidade 

de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que:  

a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou  

b) configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida 

a administração pública;  

173. Considerando que restou demonstrado que as restrições à competitividade impostas pela 

Eletronuclear no âmbito do Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11 contrariam 

princípios constitucionais e normas legais e apresentam potencialidade de ocasionar elevado 

dano ao erário, sendo suficientes para causar a nulidade do procedimento licitatório, entende-se 

o Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11 enquadra no conceito de IG-P definido pela 

LDO. 

174. Dessa forma, em cumprimento ao § 9º do art. 91 da Lei 12.465/2011 e com fundamento no 

item 9.6 do Acórdão 2.382/2011-TCU-Plenário, propõe-se que seja colhida manifestação 

preliminar da Eletronuclear acerca dos indícios de restrição à competitividade detectados no 

Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11. 
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V. CONCLUSÃO 

175. Na presente instrução, foram analisados os argumentos dos representantes, os 

esclarecimentos da Eletronuclear bem como as informações obtidas em auditoria acerca do 

Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11.  

176. Também se analisou o conjunto das cláusulas de qualificação técnica do edital e seu 

impacto no resultado da pré-qualificação. Concluiu-se que o certame apresentou quatro 

irregularidades: 

i) Ausência de critério para definição dos quantitativos mínimos: entendeu-se que a 

adoção de percentuais mínimos desacompanhados de justificativas técnicas, caracteriza uma 

medida restritiva ao caráter competitivo do certame e afronta os princípios da isonomia e da 

igualdade (item II.3.1); 

ii) Exigência de que cada empresa consorciada comprove capacidade para quatro serviços 

diferentes, sem somar quantitativos de atestados, além de limitação do número de empresas 

em consórcio: entendeu-se que essa combinação de medidas potencializa um desnecessário 

efeito restritivo ao certame e extrapola o objetivo de se garantir a qualificação técnica 

necessária ao objeto (item II.3.2); 

iii)  Caráter subjetivo de julgamento: entendeu-se que, no julgamento dos documentos de 

habilitação, foram utilizados critérios reservados na interpretação de “empreendimento de 

grande porte” e na avaliação de atestados de dutos de ventilação (item II.3.3); e 

iv)  Exigência de que todos os atestados sejam referentes a "unidade de geração de 

energia elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com 

turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou 

refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de 

petróleo": entendeu-se irregular e restritiva a exigência de que todos os atestados sejam 

vinculados a um dos tipos de obras listados no edital. (item II.3.4). 

177. Em decorrência dessas irregularidades, será proposta a adoção de nova medida cautelar, 

sem oitiva das partes (devido à urgência que o caso requer), suspendendo o andamento do 

certame, para que, caso não sejam elididas as questões aqui suscitadas, seja determinado à 

Eletronuclear que anule o procedimento de pré-qualificação.  

178. A urgência requerida pelo caso se caracteriza pelo fato de a futura licitação, com apenas 

dois consórcios para dois pacotes, estar programada para o mês que vem. 

179. Concluiu-se que o consórcio representante foi equivocadamente inabilitado, pois os 

motivos apresentados pela Eletronuclear se basearam em critérios reservados de julgamento, 

que não são admitidos na Lei n. 8.666/93. 

180. No entanto, não merece prosperar a pretensão dos representantes de retornar ao certame, 

pois o próprio certame carece de validade jurídica. Fica, então, prejudicado o primeiro pedido 

dos representantes, o de retornar ao certame, mas seu pedido alternativo, encontra apoio nesta 

instrução, que concluiu pela nulidade. 

181. Por fim, na medida em que os indícios de irregularidades detectados se enquadram na 

descrição da LDO como irregularidade grave com recomendação de paralisação - IG-P (item 

IV), será colhida manifestação preliminar da Eletronuclear em relação à identificação de 

cláusulas restritivas no Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11. 

VI. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

182. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo seu 

encaminhamento ao Gabinete do Ministro-Relator Raimundo Carreiro com a seguinte proposta:  
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a) determinar, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, que a 

Eletrobrás Termonuclear S.A. suspenda, de imediato, na fase em que se encontrar, até que o 

Tribunal delibere definitivamente sobre o mérito destes autos, o edital de Pré-Qualificação 

GAC. T/CN-005/11, cujo objeto é a pré-seleção de empresas para realizar a montagem 

eletromecânica da Usina de Angra 3; 

b)  promover, com fulcro no art. 276, §3º, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 

Eletrobrás Termonuclear S.A. para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se 

pronunciem a respeito dos indícios de restrição à competitividade no  edital de Pré-Qualificação 

GAC. T/CN-005/11, conforme tratado nos itens II.3.1 a II.3.4 desta instrução; 

c) em cumprimento ao § 9º do art. 91 da Lei 12.465/2011 e com fundamento no item 9.6 do 

Acórdão 2.382/2011-TCU-Plenário, colher a manifestação preliminar Eletrobrás Termonuclear 

S.A., para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se pronuncie a respeito dos indícios 

de irregularidades graves do tipo IG-P (inciso IV do § 1º do art. 91 da Lei 12.465/2011 - 

LDO/2012) referentes aos indícios de restrição à competitividade no  edital de Pré-Qualificação 

GAC. T/CN-005/11 destinado a pré-seleção de empresas para realizar a montagem 

eletromecânica da Usina de Angra 3, conforme tratado nos itens nos itens II.3.1 a II.3.4 desta 

instrução; 

d) retornar os autos à Secob-3 a fim de que se analise a oitiva e manifestação preliminar do órgão 

e adote as demais medidas processuais que se fizerem necessárias.   

 
 

*** 

 

9. O julgamento desta representação foi adiado por quatro vezes, mediante a exclusão de pauta do 

processo:  

- em 27/6/2012, para melhor estudo da matéria pelos demais membros do Colegiado;  

- em 4/7/2012, a pedido dos novos advogados constituídos pela Eletrobrás Termonuclear S.A., 

ocasião em que exarei o seguinte despacho à peça 92: 

Acolho, em caráter excepcional, o pedido formulado pelos novos advogados da 

Eletrobrás Termonuclear S.A., para excluir o processo da pauta prevista para a Sessão do 

Plenário de 4/7/2012, de modo a viabilizar o estudo da matéria pelos causídicos recém-

nomeados. 

Ressalto que a mesma empresa, ao apresentar suas razões em recurso de agravo às 

peças 23 a 27, consignou o caráter de urgência que deve ser conferido a este processo de 

representação, de modo a não prejudicar o cronograma do empreendimento em questão. 

Dessa forma, conferi prioridade à instrução e à inclusão do processo em pauta.  

Não obstante, defiro o pedido em virtude da justificativa apresentada pelos novos 

patronos da Eletrobrás Termonuclear S.A., sopesando a relevância e a materialidade das 

questões enfocadas nesta representação, bem como que o pleito sob exame foi 

apresentado em nome da própria interessada na celeridade desta representação e, 

também, que a atuação deste Tribunal pauta-se pelo máximo respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

Faço saber, ainda, que o processo deverá incluído na pauta da Sessão Plenária de 

11/7/2012. 

- em 11/7/2012, em que a exclusão de pauta decorreu de pedido da Advocacia-Geral da União, 

para que a União ingressasse no processo como parte interessada; 
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- em 26/9/2012, excluído de pauta para análise, pela unidade técnica, de memoriais.  

10.   Vencido o prazo regimental para o exercício de suas prerrogativas processuais, nos termos do 

art. 146 do Regimento Interno, a União não se manifestou. 

11.   Nesse interregno, foram apresentados memoriais pelas partes interessadas e uma petição das 

autoras da representação, esta última requerendo a ampliação dos efeitos da cautelar incidente neste 

processo (peça 102), contestada pela referida estatal (peça 105). Esses novos elementos foram 

submetidos à análise.  

12. O conteúdo das novas peças foi submetido ao exame da unidade especializada responsável pela 

instrução do processo, a Secob-3. Reproduzo, a seguir, com ajustes de forma, o teor principal da 

correspondente instrução, cujas conclusões foram endossadas pela direção da unidade (peças 157/158): 

25. Em despacho (peça 115), o Ministro-Relator restituiu os autos a esta unidade técnica e 

determinou: i) a juntada desses novos documentos; ii) que a Secretaria especializada analise seu 

conteúdo e se pronuncie formalmente, nos autos, se as referidas peças alteram, ou não, as 

análises e conclusões referentes a cada irregularidade apontada na instrução anterior dessa 

unidade, à peça 81; iii) que a Secob-3, após analisar as peças ora juntadas, se pronuncie 

expressamente sobre o mérito desta representação e, especialmente, sobre a necessidade, ou 

não, de anular-se o procedimento de pré-qualificação enfocado no processo. 

II. EXAME TÉCNICO 

26.  Importa salientar que o efeito esperado com a suspensão cautelar proposta pela unidade 

técnica, ocorreu mesmo sem a deliberação do Plenário desta Corte, uma vez que a 

Eletronuclear não deu prosseguimento aos demais atos para conclusão do procedimento 

licitatório. 

27. Além disso, a Eletronuclear teve vistas ao processo e juntou aos autos, de forma 

espontânea, seus esclarecimentos a respeito dos indícios de restrição à competitividade no edital 

de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11 (peça 134), conforme tratado nos itens II.3.1 a II.3.4 da 

instrução preliminar oferecida pela unidade técnica (peça 81, p. 11) . 

28. Com isso, uma vez que tais esclarecimentos refletem inequivocamente os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, considera-se o conteúdo da referida manifestação como 

resposta à oitiva proposta na instrução preliminar. Dessa forma, assim como a cautelar 

proposta atingiu o efeito esperado, entende-se que a oitiva proposta, ainda que não tenha sido 

oficialmente realizada teve seu efeito obtido. 

29. O exame técnico realizado na instrução preliminar da unidade técnica foi dividido em dois 

grupos argumentativos. O primeiro perfaz a análise da legalidade da inabilitação do Consórcio 

Construcap-Orteng (representante), enquanto que o segundo refere-se à análise de legalidade 

do edital e lista as irregularidades identificadas pela própria unidade técnica que caracterizam 

a restrição à competitividade observada no certame. 

30. A fim de melhor apresentar as conclusões acerca de cada irregularidade apontada será 

mantida nessa instrução uma estrutura argumentativa análoga, porém, com a inversão da 

ordem dos dois tópicos principais devido à maior relevância da análise relativa à legalidade do 

edital, ou seja, primeiro serão tratados os argumentos relativos à legalidade do edital e em 

seguida aqueles relativos à legalidade da inabilitação do consórcio representante. Ainda, uma 

vez que os argumentos apresentados pela Eletronuclear e pelo Consórcio UNA 3 mostram 

grande similaridade, serão examinados em conjunto, quando pertinente. 
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II.1 LEGALIDADE DO EDITAL - NOVOS ARGUMENTOS APRESENTADOS 

II.1.1  Esclarecimentos Gerais - Segurança x Economicidade 

31. Tanto a Eletronuclear quanto o Consórcio UNA 3 apresentam, novamente, grande 

quantidade de argumentos desenvolvidos a partir da premissa de que os aspectos relacionados à 

segurança do empreendimento prevalecem em relação aos aspectos relacionados à 

economicidade. 

32. Ambos enfatizam, por meio de novas abordagens, seus entendimentos e experiências sobre 

a complexidade do empreendimento e sua implicação na seleção de interessados aos contratos 

de montagem eletromecânica. 

33. Uma vez que essa premissa permeia a discussão sobre todas as irregularidades apontadas 

na instrução preliminar, e a consequente restrição ao caráter competitivo do certame, entende-

se por adequado promover uma apreciação em separado dessa controvérsia, antes de se 

adentrar nas irregularidades editalícias que restringem ilegalmente a disputa. 

34. Devido à dificuldade técnica de se resumir a grande quantidade de argumentos 

apresentados, opta-se pelo registro integral dos trechos pertinentes, relacionados nas 

manifestações apresentadas. 

35. Assim se posicionou a Eletronuclear: 

Competitividade é um atributo do processo ao passo que a competição é uma contingência, 

especialmente condicionada ao monopólio natural da área de engenharia nuclear. 

(...) 

O menor preço é sempre desejável, mas ele nem sempre deve ser o critério fundamental de escolha em 

um certame. Quando o objeto do certame envolve energia nuclear, o requisito decisivo para a escolha da 

licitante é a segurança. 

(...) 

As alterações propostas pela d. Secob-3, ainda que inicialmente impliquem no aumento da 

competitividade, resulta na intervenção dessa Eg. Corte no equilíbrio entre preço e segurança. O que tem 

maior peso? O menor preço ou a maior segurança quando o objeto envolve energia nuclear? 

(...) 

As alterações propostas pela d. Secob-3 interferem diretamente na esfera de discricionariedade da 

Requerente, que deve ser a única responsável por garantir o equilíbrio entre o menor custo e segurança. 

(...) 

Não se pode, a exemplo do proposto pela d. unidade técnica, privilegiar, tão somente. a economicidade e 

colocar em risco a segurança de milhares de pessoas. 

(...) 

Ou seja, a garantia da segurança é a razão de ser das inúmeras e essenciais exigências técnicas contidas 

no Edital do Certame, onde qualquer supressão e alteração podem levar ao comprometimento do todo. A 

economicidade/preço não pode ser mais valiosa que a segurança da população. 

(...) 

Não houve violação do princípio da economicidade ou da impessoalidade. O que ocorreu foi apenas o 

desenvolvimento de um procedimento licitatório capaz de articular esses princípios com as peculiares 

exigências de segurança e integração que estão envolvidas na atividade nuclear. 

(...) 

Portanto, as irregularidades apontadas são inexistentes e as modificações sugeridas, longe de aprimorar 

o processo, realizariam uma escolha segundo parâmetros menos rígidos de integração e segurança. 

Eventualmente, poderiam gerar um menor preço, mas esse, de fato, não é o objetivo primordial desta 

licitação que lida com geração de energia nuclear. 
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36. Por sua vez, assim se manifestou o Consórcio UNA3: 

 
(...) a montagem eletromecânica de Angra 3 tem indubitável natureza de uma obra nuclear, sendo certo 

que os serviços a serem executados se configuram como sistemas de segurança de uma Usina Nuclear. 

(...) não se deve olvidar que falhas nos sistemas eletromecânicos de usinas nucleares podem provocar, 

como de fato já provocaram, graves desastres nucleares, o que pode ser observado nos noticiários (...) 

(...) 

E é justamente por se tratar dos sistemas de segurança da Usina de Angra 3, aptos a evitar a ocorrência 

de desastres nucleares, que se acredita que a ELETRONUCLEAR busca privilegiar o principio da 

segurança em seus editais de licitação, em detrimento da preponderância absoluta do menor custo 

possível dos serviços a serem executados, o que está expressamente definido na "Política de Segurança 

Nuclear" implementada pela diretoria da ELETRONUCLEAR e disponível em seu site: 

'A Eletrobrás Eletronuclear tem o compromisso de gerar energia elétrica limpa e com elevados padrões 

de segurança. Para tal, é fundamental o comprometimento de sua força de trabalho em conduzir todas as 

atividades relacionadas à segurança de forma integrada, privilegiando a Segurança Nuclear, que inclui 

o Garantia da Qualidade e o Meio Ambiente, bem como a Segurança do Trabalho, a Saúde Ocupacional 

e a Proteção Física. 

Os seguintes princípios devem ser considerados: 

A Segurança Nuclear é prioritária e precede a produtividade e a economia, não devendo nunca ser 

comprometida por qualquer razão;' 

(...) 

37. Em resumo, tanto a Eletronuclear quanto o Consórcio UNA 3 sustentam que, devido às 

exigências de segurança inerentes a um empreendimento de natureza nuclear, cláusulas 

rigorosas de habilitação se justificam. Alegam, também, que o equilíbrio adequado entre custo e 

segurança é uma atividade discricionária. 

II.1.1.1 Análise - Segurança x Economicidade 

38. Quanto a esse ponto, cumpre informar que a proposta apresentada pela unidade técnica 

fundamentou-se na análise da competitividade do certame, sem prejuízo à garantia de qualidade 

requerida pela característica do empreendimento. A instrução apontou que "a harmonia entre 

esses dois requisitos dicotômicos é, sem dúvida, o ponto de maior deficiência observado na 

elaboração do edital de pré-qualificação GAC. T/CN-005/11". 

39.  As alegações apresentadas nos memoriais tentam justificar as ilegalidades listadas na 

instrução preliminar pelo argumento da segurança nuclear. Ratifica, assim, a posição 

apresentada na instrução de que houve um desequilíbrio entre economicidade e segurança, em 

favor do segundo, que ultrapassou os limites impostos pela lei. 

40. Importa destacar que é válido o empenho da Eletronuclear na busca por medidas que 

visam a garantir alta qualidade e segurança nos serviços de montagem eletromecânica das 

obras de Angra 3. Porém, esse empenho encontra limite na exigência legal de que os editais 

assegurem competitividade e objetividade nos certames, com vistas à obtenção das propostas 

mais vantajosas para a Administração Pública. 

41. Não se menospreza a preocupação manifestada pela Eletronuclear e pelo Consórcio UNA 

3 com a segurança do empreendimento. Entretanto, o que se observa é que essa preocupação 

não se refletiu objetivamente na formulação do referido certame, uma vez que a máxima 

segurança desejada pela Eletronuclear foi buscada de forma indireta. 

42. A estatal argumenta que a segurança estaria garantida pela multidisciplinaridade e pela 

capacidade de gestão integrada a serem comprovadas pela empresa ou consórcio a ser 

contratado. Para isso, o edital impôs restrições que extrapolaram os limites legais e restaram 

por limitar a concorrência, que já seria limitada pelas próprias características do 

empreendimento, como se essa fosse condição única e suficiente para a garantia de segurança. 
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43. Entende-se que a segurança pode e deve ser promovida de forma objetiva por meio da 

habilitação técnica, devendo, porém, respeitar os limites legais e desde que seja plenamente 

demonstrado o nexo entre os requisitos de habilitação técnica exigidos e os padrões de 

segurança desejados. Adicionalmente, a segurança deve ser garantida por meio de um 

procedimento de licenciamento, tanto ambiental quanto nuclear, realizado com a devida 

antecedência, em todo o empreendimento. Ainda, pela aderência às normas internacionais e 

orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sobretudo quanto às 

atualizações tecnológicas necessárias para se evitar ou mitigar as consequências de desastres. 

44. Além disso, no que diz respeito à execução da obra, fundamental para a segurança é 

contar com um sistema de fiscalização eficiente e com a supervisão de especialistas nas diversas 

disciplinas envolvidas. 

45. Quanto à expressão "A Segurança Nuclear é prioritária e precede a produtividade e a 

economia, não devendo nunca ser comprometida por qualquer razão", constante da Política de 

Segurança Nuclear - implementada pela diretoria da Eletronuclear e disponível em seu sítio na 

internet - não pode haver outro entendimento, se não o de que se deve priorizar a segurança 

sobre a economia, o que não foi contestado nesta ou na instrução precedente. 

46. No entanto, a extrapolação dos limites legais que culminaram na restrição ilegal do 

caráter competitivo do certame, por óbvio, não encontra respaldo no ordenamento jurídico 

pátrio. A multidisciplinaridade e a capacidade de gestão integrada a serem comprovadas pelos 

licitantes, que resultariam na segurança esperada pela Eletronuclear para a execução da obra 

licitada, devem ser obtidas mediante exigências editalícias com fundamentação legal, devendo, 

por imposição legal, estar clara e objetivamente expressas no edital. Destaca-se, conforme resta 

claro na instrução precedente e na presente, que devido à peculiaridade do empreendimento são 

aceitas exigências mais restritivas do que aquelas entendidas como razoáveis para 

empreendimentos comuns, desde que em consonância com a legislação (quantitativos mínimos 

elevados, consórcios com número de participantes limitado, impossibilidade de soma de 

quantidades de atestados de contratos distintos, definição de tipos de obras a que devem se 

referir determinados atestados, etc.). 

47. Cumpre ressaltar que, se o legislador entendesse necessário oferecer um regime 

diferenciado de contratação de obras e serviços para empreendimentos de natureza nuclear, o 

teria realizado por meio da aprovação de lei específica. 

48. Adicionalmente, ainda em relação à segurança do empreendimento, deve-se esclarecer 

que a montagem dos equipamentos mais críticos de Angra 3 será feita com a supervisão dos 

respectivos fornecedores. Também, todo o processo de comissionamento da usina será assistido 

pelos fornecedores, cabendo à contratada disponibilizar a mão de obra de apoio ao 

comissionamento e administração dos almoxarifados, o que pode ser observado nas 

especificações técnicas anexas ao edital. 

II.1.2  Esclarecimentos Gerais - Independência entre os serviços 

49. Outro conjunto de argumentos de cunho geral, mas de grande relevância para apreciação 

das irregularidades apontadas pela unidade técnica, foi trazido pelo Consórcio UNA 3 em 

combate ao entendimento da unidade técnica sobre a independência entre os diversos serviços 

que compõem o contrato de montagem eletromecânica. Tal qual realizado nos parágrafos 

anteriores, opta-se pelo registro integral dos trechos relacionados: 

(...) é perceptível que a Montagem Eletromecânica de Angra 3 contempla a instalação de grandes 

volumes de equipamentos, tubulações, cabos elétricos, dutos de ventilação, entre outros, serviços os 

quais jamais podem ser considerados como elementos acessórios do sistema produtivo da usina. 
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(...) os Sistemas Eletromecânicos de uma Usina Nuclear são sistemas diretamente afetos ao controle, 

refrigeração e segurança do reator (unidades de processamento da energia nuclear), possuindo, pois, 

impacto direto na segurança e no próprio funcionamento do mesmo. 

(...) o objeto a ser contratado não é a realização de obras auxiliares e de menor complexidade, mas sim a 

montagem de sistemas interligados, os quais possuem relação direta ao processamento da energia 

nuclear e: portanto, é de fundamental importância para o sucesso do empreendimento. 

(...) apesar de a SECOB ter compreendido que o objeto da licitação seria a realização de obras 

auxiliares e de menor complexidade, sem relação com a geração da energia nuclear, com o devido 

respeito, a montagem eletromecânica de Angra 3 engloba a execução de serviços diretamente 

relacionados à geração de energia, visto que os escopos dos contratos a serem firmados envolvem a 

realização de serviços relacionados à segurança da usina, muitos deles executados no próprio edifício do 

reator, sendo certo que qualquer funcionamento irregular de tais sistemas tem o condão de provocar 

desastres nucleares, conforme amplamente demonstrado nas notícias anexas (Doc. 11I). 

(...) conclusão inarredável é que não se trata de conjunto de serviços independentes, sendo necessário um 

domínio amplo do universo de serviços com grande grau de complexidade a serem realizados no prazo 

contratual. 

II.1.2.1 Análise - Independência entre os serviços 

50. Diferentemente do que foi afirmado pelo Consórcio UNA 3, a unidade técnica não entende 

os serviços relacionados ao contrato de montagem eletromecânica como auxiliares, de menor 

complexidade e sem relação à geração de energia nuclear. 

51. Ter a execução de tais serviços por independentes, de maneira alguma significa 

considerá-los acessórios. Por mais que, em operação, as diferentes disciplinas funcionarão de 

forma integrada, durante a execução elas são independentes, na sua maior parte.  

52. Salvo os razoáveis exemplos trazidos pelo consórcio, nos quais a montagem e a pintura 

são realizadas pelo mesmo profissional, na maior parte restante dos serviços o que se observa é 

uma execução realizada por profissionais distintos. 

53. Considera-se razoável a integração existente na execução dos serviços de montagem de 

componentes e dos serviços de montagem de tubos, válvulas e suporte. Ou ainda, na montagem 

de instrumentos com a passagem de cabos elétricos. Porém, casos isolados nos quais alguma 

integração é requerida não podem ser generalizados para todos os serviços, como sugere o 

consórcio. 

54. A característica de o empreendimento ser compartimentado, assim como a necessidade de 

equipamentos e materiais especiais, de métodos construtivos específicos, de capacitação dos 

profissionais e a complexa programação de atividades, são dificuldades de natureza logística, 

inerentes ao empreendimento e devem ser superadas pela habilidade da empresa ou consórcio 

contratado em coordenar operações logísticas complexas. Essa habilidade é suficientemente 

atestada pelas demais cláusulas editalícias (capacidade técnico-operacional). 

55. Portanto, uma vez enfrentados os argumentos relativos à suposta prevalência da 

segurança em detrimento da economicidade e da independência entre os serviços, mantém-se o 

posicionamento de que a Eletronuclear não logrou êxito em comprovar que a estratégia adotada 

encontra guarida na legislação nem que não seja possível garantir a segurança e a integração 

necessárias para um empreendimento nuclear mediante cláusulas objetivas e aderentes à 

legislação vigente. Esse entendimento guiará a análise das irregularidades apontadas nos 

subitens seguintes. 
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II.1.3  Irregularidade - ausência de critério para definição dos quantitativos mínimos 

56. Na definição dos quantitativos mínimos a serem atestados a Eletronuclear não estabeleceu 

a mesma correlação entre as quantidades mínimas a serem atestadas e executadas, para os 

diferentes requisitos técnicos, nem em requisitos técnicos idênticos de pacotes diferentes. 

57. Enquanto para o item 5.7.1.2.4 (montagem de tubulação com soldagem e instalação de 

válvulas, em aço inoxidável) foi exigida a comprovação de 28% do quantitativo previsto para 

ser executado, para o item 5.7.1.2.5 (dutos soldados de ventilação e ar condicionado) foi exigida 

a comprovação de 47% do quantitativo previsto para ser executado. Ainda, para a atestação de 

qualificação técnica para o serviço relacionado a montagem mecânica, o Pacote 1 exigiu a 

comprovação de 45% do quantitativo previsto para ser executado enquanto o Pacote 2 exigiu 

34% (ver peça 79). 

58. Cabe esclarecer que não foi criticada a necessidade ou a pertinência desses quantitativos, 

mas a ausência de demonstração de que eles não vão além do que se poderia considerar 

proporcional à complexidade do empreendimento, esse é o mandamento constante na Súmula - 

TCU 263/2011: 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal 

a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado. 

59. Aparentemente, os quantitativos mínimos foram definidos indiscriminadamente e sem a 

devida justificativa, pois não se observa padrão algum nas razões entre as quantidades a serem 

comprovadas e as quantidades previstas na obra. Com isso, a unidade técnica fez uma análise 

da influência dos quantitativos mínimos no resultado do certame, concluindo pela grande 

sensibilidade do segundo na variação dos primeiros. 

60. A partir da constatação de que a definição dos referidos quantitativos não obedeceu a 

padrão algum, nem foi justificada tempestivamente pela Eletronuclear, entendeu-se por 

comprometidos os princípios da isonomia e da impessoalidade e, consequentemente, 

caracterizada a restrição ao caráter competitivo do certame. 

II.1.3.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

61. A Eletronuclear argumenta que nem a lei, nem a doutrina, tampouco a jurisprudência do 

TCU, preconizam a existência de algum padrão, ou critério linear para estabelecimento de 

quantitativos mínimos nas exigências de habilitação técnica. 

62. Acrescenta que, para a Eletronuclear, o estabelecimento de um critério linear, com 

percentuais iguais para todos os quantitativos mínimos, não seria adequado para o 

empreendimento pelo risco de tornar alguns requisitos benevolentes e outros extremamente 

restritivos. 

63.  Com isso, a Eletronuclear informa que adotou critérios diferenciados para a definição 

dos quantitativos mínimos de cada serviço a ser atestado. 

64. A metodologia básica adotada para definição dos quantitativos a serem atestados, 

segundo os esclarecimentos agora prestados, baseou-se em duas premissas: i) obedecer aos 

limites definidos pela jurisprudência do TCU; ii) comprovar que o licitante já tivesse executado 

anteriormente uma quantidade de serviços compatível com a esperada para os seis meses de 

maior concentração de serviços (pico de produção) de cada disciplina da obra.  
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65. A Eletronuclear apresenta, então, uma planilha de quantidades de serviços (peça 134, p. 

16) na qual se observam prazos de execução com os respectivos picos de produção, a serem 

considerados no planejamento dos serviços, os quais deram margem à fixação de valores 

absolutos nas exigências de quantitativos mínimos de cada pacote. 

66. Informa que, adicionalmente, adotou outros critérios para o ajuste fino de cada item, 

levando em conta os volumes de serviços a serem realizados, os prazos correspondentes, além 

de outros aspectos pertinentes, conforme sintetiza a Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Critérios secundários adotados para ajuste dos quantitativos mínimos 

Disciplina Comentários 

Montagem de 

equipamentos 

As diferenças de quantitativos mínimos entre os pacotes se justificam pelo 

incremento de competitividade e busca de acervos técnicos, coerentes com a 

situação de um mercado altamente demandado por programas de investimento da 

indústria petrolífera. O percentual superior do Pacote 1 se justifica para 

característica nuclear. 

Montagem de tubulação, 

suportes e válvulas de aço 

carbono 

As diferenças de quantitativos mínimos entre os pacotes se justificam pelo 

incremento de competitividade e busca de acervos técnicos, coerentes com a 

situação de um mercado altamente demandado por programas de investimento da 

indústria petrolífera. 

Montagem de tubulação e 

válvulas de aço inox 

Buscou-se fixar exigências mais adequadas ao volume de serviços. 

Flexibilização do critério foi adotada considerando o fato de que os sistemas a 

montar requerem soldagens especiais. 

Dutos soldados de 

ventilação e/ou ar 

condicionado 

Critério de similaridade com Angra 2. 

Quantitativos considerados suficientes pela Eletronuclear. 

Montagem elétrica com 

lançamento de cabos 

Definidos a partir dos valores estabelecidos na licitação de Angra 2. 

Maior dificuldade no Pacote 1, devido a contenção metálica e ambientes confinados 

do edifício do reator. 

Montagem de sistema de 

instrumentação e controle 

Requisito de quantitativo mínimo executado em um contrato de valor equivalente a 

um terço das quantidades a serem executadas. 

Execução de Raio-X ou 

juntas 

Adotou-se critério de aproximadamente 1/3 da necessidade dos serviços. 

Edital permite que a capacidade técnica seja demonstrada por subcontratada. 

Montagem elétrica de 

cubículos de foca e 

controle 

Utilizou-se um referencial inferior ao terço médio por entender que a montagem de 

400 cubículos expressa o grau de dificuldade que será enfrentado pela contratada. 

Montagem de sistema de 

energia elétrica com 

painéis de força e 

distribuição de 

transformadores 

A Eletronuclear entendeu que a classe de tensão de 230 kV é mínima requerida 

para expressar o grau de dificuldade a ser enfrentado pela contratada. 

67. Destaca-se da manifestação da estatal o argumento apresentado para justificar a não 

uniformidade na correlação das quantidades a serem atestadas com as quantidades a serem 

contratadas. A justificativa da estatal baseia-se no argumento da ampliação da competitividade, 

isto porque, os tipos de obra paradigma elencadas no edital apresentam padrão similar de 

qualidade, porém, quantidades de serviço inferiores. 

68. Alega que, esse argumento seria válido, tanto para o caso dos diferentes requisitos de 

habilitação de um mesmo pacote de serviços, quanto para o caso de serviços iguais em pacotes 

diferentes. 

69. Com isso, um percentual linear aplicado sobre a quantidade a ser contratada de serviços 

de um mesmo pacote resultaria, em alguns casos, em quantidades muito superiores àquelas 

usualmente observadas no mercado das obras paradigma. 

70. Efeito similar seria observado no caso de serviços iguais em pacotes diferentes. Uma vez 

que as quantidades de serviço estimadas para o pico de produção da obra mostraram-se 

aproximadamente as mesmas em ambos os pacotes, a proporcionalidade entre as quantidades a 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 011.765/2012-7 

 

34 

 

serem atestadas e as a serem construídas resta prejudicada. É o que se depreende do excerto 

abaixo: 

(...) as diferenças de quantidades exigidas nos Pacotes 1 e 2, em que as quantidades estabelecidas 

atendem à necessidade técnica de cada Pacote, cujas características são diferentes. No Pacote 2, a 

quantidade de tubulação de aço carbono é praticamente o dobro da prevista para o Pacote 1, o que por 

si só justifica a incidência calculada de percentuais diferenciados, sob pena de, mantendo-se a 

linearidade, tornar o Edital mais restritivo com relação a um dos pacotes. Desta forma, justifica-se a 

quantidade exigida e não a adoção de um padrão, como pretende a SECOB 3. 

71.  A estatal ressalta ainda que, percentualmente, as exigências foram menores do que as 

adotadas quando da licitação da montagem eletromecânica de Angra 2.  

II.1.3.2 Análise - ausência de critério para definição dos quantitativos mínimos 

72. Inicialmente, ressalta-se que a imposição de exigências de capacidade técnica deve estar 

devidamente fundamentada. Esse requisito para validade da exigência já foi tema de 

deliberação do Tribunal, conforme decisão consignada no Acórdão TCU 1.417/2008 – Plenário, 

ao apreciar edital para gerenciamento de obra no porto de Itaqui/MA: 

“9.2.2. ao inserir nos editais de licitação exigência de comprovação de capacidade técnica, seja a 

técnico-profissional ou técnico-operacional, como critério de pontuação de proposta técnica ou como 

requisito indispensável à habilitação de licitantes, consigne expressa e publicamente os motivos dessa 

exigência e demonstre, tecnicamente, que os parâmetros fixados são adequados, necessários, suficientes 

e pertinentes ao objeto licitado;” (grifou-se).  

73. Portanto, na definição dos quantitativos mínimos para comprovação de capacidade 

técnica, não se impõe a adoção de um padrão, seja ele linear ou qualquer outro, mas a definição 

pública de critérios adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado. 

74. Se a adoção de critérios simples (lineares) e padronizados para todo o objeto licitado não 

são condizentes com a sua complexidade, é livre ao gestor adotar outros critérios, porém, 

obrigatório justificá-los. 

75. Entende-se que as novas informações trazidas aos autos pela Eletronuclear são suficientes 

a elidir a hipótese levantada pela unidade técnica, de que a definição dos quantitativos mínimos 

teria sido feita de forma aleatória. Entretanto, cumpre relatar que ela é extemporânea, vez que 

deveria constar nos autos do procedimento de pré-qualificação. 

76. Importante esclarecer que, agora se passa a aceitar que houve critério na definição das 

quantidades mínimas a serem atestadas, porém, isso não significa concordar que o referido 

critério seja adequado, uma vez que não se aprofundou nas análises. 

77. Ressalta-se que este processo possui caráter urgente por conta da instabilidade jurídica 

atinente à iminente realização do certame licitatório e da própria natureza do objeto a ser 

contratado, que envolve vultosos recursos e possui característica estratégica para o país. Por 

isso, o aprofundamento necessário para tecer eventuais críticas à metodologia adotada não se 

mostra oportuno. Por seu turno, em exame sumário não foram identificados indícios de 

irregularidades nos critérios utilizados, embora o posicionamento definitivo dependa de análise 

mais profunda. 

78.  Registra-se então que a necessidade, a suficiência e a pertinência da metodologia para 

estabelecimento dos quantitativos não serão aqui analisadas, por entender que terá pouca ou 

nenhuma influência no caráter restritivo observado no certame em tela. Com base em todo o 

exposto, entende-se como elidida esta irregularidade. 
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II.1.4  Irregularidade - Limitações ao número de atestados e à formação de consórcios 

79. O edital de pré-qualificação limita o número de atestados de qualificação técnica e o 

número de empresas que podem se associar em consórcio. Estabelece que os licitantes, 

empresas individuais ou consórcios, apresentem atestados em, no máximo, seis contratos. Além 

disso, no caso de consórcio, cada consorciada deve, por si só, atender a, no mínimo, quatro 

requisitos técnicos. Por fim, o edital não permite, para uma mesma consorciada ou empresa 

licitante autônoma, o somatório de quantidades em contratos distintos, devendo as quantidades 

mínimas serem comprovadas em um único contrato: 

4.1 O PROPONENTE interessado poderá participar desta PRÉ-QUALIFICAÇÃO candidatando-se a um 

ou aos dois PACOTES, podendo, ainda, a participação ser de forma isolada ou em CONSÓRCIO 

formado, no máximo, por 4 (quatro) empresas, não sendo admitida a participação de uma empresa em 

mais de um CONSÓRCIO. 

80. Pacote 1: 

(...) 

II) O(s) atestado(s) do PROPONENTE que venha a participar de forma isolada deverá(ao) comprovar a 

realização de todos os serviços previstos no subitem 5.7.1.2 e seus componentes (5.7.1.2.1 a 5.7.1.2.8). 

Tal(is) atestados deverá(ão) ser originado(s) de no máximo 6 (seis) contratos de prestação de serviços, 

sendo que as quantidades previstas em 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8 deverão ser atendidas de foram integral e 

isoladamente por um único contrato. 

(...) 

VIII) No caso de PROPONENTE participante na forma de CONSÓRCIO, conforme definido no item 4.1, 

as empresas componentes deverão individualmente atender de forma integral ao subitem 5.7.1.2.1 e, no 

mínimo, 4 (quatro) dos subitens 5.7.1.2.2 a 5.7.1.2.8), sendo que cada subitem deverá ser atendido por 

um único contrato individualmente. A totalidade de instrumentos legais para cumprimento dessas 

exigências não deve exceder a 6 (seis) contratos distribuídos entre as empresas constituintes do 

CONSÓRCIO PROPONENTE, sendo exigido, ainda o preenchimento do ANEXO XI – QUALIFICAÇÃO 

TÉCNCIA DE CONSÓRCIO, deste EDITAL. 

81. Pacote 2:  

(...) 

II) O(s) atestado(s) do PROPONENTE que venha a participar de forma isolada deverá(ao) comprovar a 

realização de todos os serviços previsto no subitem 5.7.2.2 e seus componentes (5.7.2.2.1 a 5.7.1.2.10). 

Tal(is) atestados deverá(ão) ser originado(s) de no máximo 6 (seis) contratos de prestação de serviços, 

sendo que as quantidades previstas em 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10 deverão ser atendidas de foram integral e 

isoladamente por um único contrato. 

(...) 

VIII) No caso de PROPONENTE participante na forma de CONSÓRCIO, coforme definido no item 4.1, 

as empresas componentes deverão individualmente anteder de forma integral ao subitem 5.7.2.2.1 e, no 

mínimo, 4 (quatro) dos subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10), sendo que cada subitem deverá ser atendido por 

um único contrato individualmente. A totalidade de instrumentos legais para cumprimento dessas 

exigências não deve exceder a 6 (seis) contratos distribuídos entre as empresas constituintes do 

CONSÓRCIO PROPONENTE, sendo exigido, ainda o preenchimento do ANEXO XI – QUALIFICAÇÃO 

TÉCNCIA DE CONSÓRCIO, deste EDITAL. 

82. Assim, considerando que 52 empresas compraram o edital, considerando que apenas 

cinco envelopes foram recebidos no processo de pré-qualificação, considerando que todas as 

empresas que participaram do certame são empresas grandes, considerando que, entre as dez 

maiores empresas do país, a maioria participou da licitação, considerando que nos consórcios 

habilitados não há sequer uma empresa que, isoladamente, atenda a todos os requisitos técnicos 
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do edital, considerando que todos desclassificados demonstraram capacidade técnica de 

executar pelo menos dois serviços relevantes da obra sem somar quantitativos de atestados, a 

unidade técnica concluiu que a vedação à soma de quantitativos combinada com a exigência de 

que cada consorciada demonstrasse capacidade técnica para quatro itens configurou-se como 

restrição ilegal ao caráter competitivo da licitação. 

83. Outro importante entendimento da unidade técnica, que influi na conclusão apresentada 

na instrução preliminar, diz respeito à integração entre os diversos serviços que compõem o 

contrato de montagem eletromecânica. Entende a unidade técnica que a execução dos serviços é 

composta por conjuntos de operações independentes (montagem de tubulações, instalação de 

equipamentos, lançamento de cabos etc.). 

84. Cumpre registrar que a unidade técnica anotou outros pontos que, fora de um contexto de 

excepcionalidade, são considerados irregularidades por esta Corte. Mas, em função da 

complexidade reconhecida para a construção de uma planta nuclear, a unidade técnica 

entendeu como necessária e pertinente a sua adoção pela Eletronuclear. São eles: 

a) concentração do objeto em detrimento ao parcelamento determinado no §1º, do art. 23 da 

Lei de Licitações; 

b) requisito editalício que estabeleça número máximo de empresas participantes em 

consórcio; 

c) exigência de quantitativos mínimos em percentuais e quantidades elevadas para 

comprovação da capacidade técnica;  

d) exigência de que as empresas autônomas ou as consorciadas atendam cada requisito 

técnico em um único contrato, sem somar quantidades de atestados. 

II.1.4.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

 Do número de atestados para habilitação técnica 

85. Em resumo, a Eletronuclear mais uma vez enfatiza que a execução simultânea de diversos 

serviços em quantidades significativas e em paralelo com as obras civis tem que ser levada em 

consideração a todo tempo, em vista da complexidade dos serviços a serem executados numa 

planta nuclear e, principalmente, no que concerne à montagem eletromecânica. 

86. Com isso, consigna que a fixação do número de atestados teve por base o princípio 

editalício de busca de expertise e da capacidade de gestão de serviços multidisciplinar e com 

grandes interfaces em empreendimentos de grande porte aliada a uma qualidade insofismável 

agregada aos serviços, por exigências de licenciamentos futuros. 

87. O mesmo objetivo teve o estabelecimento de um número máximo de contratos admitidos 

para fins de avaliação da experiência dos licitantes. 

 Da vedação ao somatório de quantitativos para comprovação de itens por cada 

consorciada 

88. A Eletronuclear entende que somente a vedação ao somatório de quantidades de contratos 

distintos por uma mesma empresa, ou consorciada, pode garantir a seleção de licitante capaz de 

fazer frente às dificuldades técnicas que deverão ser suplantadas na implantação do 

empreendimento pelo vencedor do certame. Ilustra o entendimento com o exemplo de que a 

execução de uma tonelada de aço inoxidável em duzentas obras não se equipara à execução de 

duzentas toneladas em uma única obra. 

 Da limitação ao número de participantes em consórcio 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 011.765/2012-7 

 

37 

 

89. Repisa a Eletronuclear, o entendimento desta Corte quanto à admissibilidade da restrição 

ao número de consorciados, quando a complexidade técnica do empreendimento assim o exigir. 

 Do número de atestados exigidos para consórcios 

90. Sobre o número de atestados para a habilitação técnica, a Eletronuclear consigna 

entendimento de que o critério para se definir a necessidade de atendimento de quatro itens por 

consorciada foi o de exigir de cada empresa a comprovação aproximada de 50% (cinquenta por 

cento) das qualificações requeridas para cada pacote.  

91. Entende a estatal que essa comprovação mínima de quatro itens por todas empresas tem 

por finalidade a demonstração de experiência técnica multidisciplinar de cada uma das 

empresas integrantes de Consórcio, com capacidade ampla e não somente específica. Além 

disso, entende ser lógica e razoável essa exigência, dado que as empresas consorciadas 

participarão de forma solidária da execução da integralidade de um empreendimento composto 

por um universo de atividades. 

92. Por fim, apresentou gráficos que revelam as possíveis combinações de atestados, 

considerando um consórcio formado por quatro empresas (peça 134, p.26-27). 

II.1.4.2 Análise - Limitações ao número de atestados e à formação de consórcios 

93. Cumpre ressaltar, preliminarmente, que embora os esclarecimentos prestados tenham sido 

divididos em subtópicos, a análise será elaborada de forma única, como forma de facilitar o 

entendimento, mantendo o paralelismo com a instrução precedente. Isso porque, a restrição ao 

caráter competitivo apontada pela unidade técnica naquela ocasião se caracteriza pela 

combinação dos fatores tidos como irregulares. 

94. Ainda preliminarmente, deve-se observar que, em relação a dois dos subtópicos 

apresentados, a unidade técnica já havia acolhido o argumento da Eletronuclear desde a 

instrução anterior, conforme mencionado no enunciado da presente irregularidade: vedação ao 

somatório de quantitativos em contratos distintos e limitação ao número de participantes em 

consórcios. Portanto, uma vez que se considera regular tais restrições, abstém-se de analisar os 

argumentos a elas relacionados. 

95. Em relação aos demais argumentos, mais uma vez os responsáveis recorrem às 

características de multidisciplinaridade, integração e segurança requeridas pelo 

empreendimento para a redundância de qualificações técnicas exigidas para as consorciadas. 

Esses argumentos já foram enfrentados na instrução anterior e não houve a apresentação de 

novos elementos que possam modificar o entendimento lá consignado. Por oportuno, transcreve-

se excerto da instrução precedente (peça 81, p. 12-17), em que o assunto foi examinado: 

98. O edital de pré-qualificação limita o número de atestados de qualificação técnica e o número de 

empresas que podem se associar em consórcio, estabelecendo que os licitantes, empresas individuais ou 

consórcios, apresentem, no máximo, seis atestados, e limitando o número de empresas a quatro por 

consórcio. Além disso, no caso de consórcio, cada empresa deve, por si só, atender a, no mínimo, quatro 

requisitos técnicos. Por fim, o edital não permite somatório de quantidades, devendo as quantidades 

mínimas serem comprovadas em um único contrato: 

(...) 

105. Como se viu, o edital exige a comprovação de qualificação técnica em pelo menos quatro dos 

subitens 5.7.1.2.2 a.5.7.1.2.8, para o pacote 1, e dos subitens 5.7.2.2.2 a 5.7.2.2.10, para o pacote 2 para 

cada empresa formadora de consórcio. Desse modo, por exemplo, se uma empresa especializada em 

sistemas de ventilação decidisse participar em consórcio da licitação, deveria também comprovar 

expertise em montagem industrial, comprovando que já instalou equipamentos, linhas de tubulação e 
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painéis elétricos, por exemplo. Em outras palavras, na prática, o edital excluiu empresas mais 

especializadas, que só possuem atestados para um, dois ou três dos serviços relevantes da obra. 

106. Outro efeito da exigência de que cada empresa do consórcio apresente atestados para quatro 

serviços diferentes é que essa exigência obriga o consórcio a comprovar mais de uma vez qualificação 

técnica para o mesmo serviço. 

107. Por exemplo, no pacote 1, um consórcio formado por duas empresas (menor consórcio possível) 

deveria apresentar, no mínimo, oito atestados (quatro por empresa) a fim de comprovar a qualificação 

técnica em sete serviços. Desse modo, pelo menos uma das comprovações exigidas estaria em 

duplicidade. Situação ainda mais grave ocorre nos casos de consórcios formados por três ou quatro 

empresas. 

108. No caso de consórcio formado por quatro empresas, o edital exigiu a apresentação de, no mínimo, 

dezesseis comprovações (quatro por empresa). Assim, em média, no pacote 1, o consórcio composto por 

quatro empresas deveria comprovar mais de duas vezes sua qualificação para cada serviço (dezesseis 

comprovações para sete serviços). 

109. No caso do pacote 2, por serem exigidas comprovações para nove serviços, e não apenas para sete, 

a exigência de duplicidade de atestados é menor, mas também existe. 

110. Se o licitante já demonstrou capacidade técnica para um serviço, não é razoável que se exija, de 

forma indireta, que o licitante novamente demonstre qualificação técnica para execução do mesmo 

serviço.  

111. Tal exigência extrapola o que se entende por suficiência, quando a jurisprudência do TCU afirma 

que o contratante deve demonstrar tecnicamente que os parâmetros fixados são necessários, suficientes e 

pertinentes ao objeto licitado, assegurando-se que a exigência não implica restrição ilegal ao caráter 

competitivo. 

(...) 

119. Mas, ao exigir que as empresas demonstrassem suas capacidades gerencial e operativa quatro 

vezes, como se fez na pré-qualificação, a Eletronuclear extrapolou o que se pode considerar razoável.  

120. Vale lembrar que as empresas que se reúnem em consórcio usualmente dividem os serviços 

contratados entre si, respeitando a expertise de cada um e de acordo com suas disponibilidades de 

pessoal e equipamentos. Essa é a lógica do consórcio: as empresas se associam temporariamente para 

realizar um empreendimento que não podem ou não desejam realizar de forma individual. 

121. Analisando a tabela que resume o resultado da qualificação técnica dos únicos dois consórcios 

qualificados (peça 78), verifica-se que nenhuma das empresas comprovou qualificação para assumir o 

empreendimento sem parceria, pois todas deixaram de comprovar qualificação técnica em algum dos 

requisitos fixados pela Eletronuclear, embora sejam de grande porte e a maioria delas se inclua entre as 

dez maiores do país, segundo Ranking da Engenharia Brasileira, publicado em julho de 2011 pela 

revista "O Empreiteiro".  

122. Quando a dificuldade da obra está na exigência de expertise técnica, as empresas se consorciam 

somando experiências de diferentes áreas da engenharia. Quando a dificuldade é o volume de serviços, 

as empresas se reúnem em consórcio para somar seus aparatos gerenciais e operacionais da mesma área 

de serviço.  

123. No caso de Angra 3, a julgar pelo fato de as maiores empresas do País não terem apresentado 

atestados que comprovam a execução de todos os quantitativos mínimos previstos no edital, pode-se 

dizer que há os dois tipos de dificuldade.  

124. Analisando o resultado da licitação, por meio da tabela que resume o resultado da qualificação 

técnica (peça 78), verifica-se que nenhuma das empresas, incluindo as desclassificadas, deixou de 

comprovar capacidade técnica para realizar pelo menos dois dos serviços relevantes, mesmo com a 

vedação à possibilidade de somar quantitativos de atestados.  
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125. Empresas que demonstram suas capacidades técnicas sem somar quantitativos de serviços de 

atestados devem ser consideradas aptas a executarem esses serviços. E, da mesma forma, devem ser 

considerados aptos a executarem uma obra os consórcios formados de tal modo que ao menos uma de 

suas empresas tenha demonstrado tal capacidade, mormente quando se limita o número máximo de 

empresas em consórcio. 

126. Concluindo este ponto, admitindo que a vedação ao somatório de atestados se justifica para 

garantir a capacidade gerencial e operacional do consórcio, seria razoável e suficiente se a 

Eletronuclear tivesse exigido que, para cada item, ao menos uma empresa do consórcio demonstrasse 

sua capacidade técnica sem somar atestados, afinal, com isso, já existiria a segurança de que cada 

serviço relevante da obra teria por detrás uma empresa que já realizou o mesmo serviço em grande 

quantidade.  

127. Mas, a Eletronuclear exigiu que cada empresa fizesse a comprovação sem soma de quantitativos 

para quatro diferentes serviços, ou seja, obrigou cada empresa a demonstrar sua capacidade gerencial 

de quatro formas diferentes. 

128. Enfim, o conjunto de regras de habilitação exigiu que, em cada consórcio, existisse, para cada 

serviço previsto na obra, mais de uma empresa com capacidade técnica, o que é desnecessário para a 

Administração e desinteressante para as consorciadas, que se viram obrigadas a partilhar serviços que 

poderiam executar isoladamente. 

(...) 

131. Ao se pronunciar sobre a exigência de que cada empresa do consórcio atenda a quatro requisitos 

diferentes sem somar quantitativos, a Eletronuclear afirmou que essa regra é suficiente para garantir o 

cumprimento das obrigações pelas empresas consorciadas, mas não explicou por que seria necessária. 

132. Sobre a necessidade do conjunto de regras, que levam à obrigação de o consórcio demonstrar mais 

de uma vez capacidade para cada um dos serviços, a Eletronuclear afirmou que seria necessária a 

“comprovação de que as licitantes consorciadas detêm, em conjunto, capacidade técnico-operacional 

multidisciplinar”. Ora, para que as licitantes consorciadas detenham, em conjunto, capacidade 

multidisciplinar, basta que para cada serviço da obra haja uma empresa apta. Se o edital exige quatro 

comprovações de cada empresa, ele impõe que cada empresa tenha capacidade multidisciplinar e não 

apenas que o consórcio tenha tal característica. 

133. Assim, considerando que 52 empresas compraram o edital, considerando que apenas cinco 

propostas foram recebidas no processo de pré-qualificação, considerando que todas as empresas que 

participaram do certame são empresas grandes, considerando que entre as dez maiores empresas do 

país, a maioria participou da licitação, considerando que nos consórcios habilitados não há sequer uma 

empresa que atenda a todos os requisitos técnicos do edital, considerando que todos desclassificados 

demonstraram capacidade técnica de executar pelo menos dois serviços relevantes da obra sem somar 

quantitativos de atestados, conclui-se que a vedação à soma de quantitativos combinada com a exigência 

de que cada consorciada demonstrasse capacidade técnica para quatro itens configurou-se como 

restrição ilegal ao caráter competitivo da licitação. 

96. Portanto, considerando a não apresentação de argumentos que infirmassem a análise 

realizada anteriormente pela unidade técnica (acima transcrita), subsiste a irregularidade 

relativa à restrição ao caráter competitivo do certame. Cabe por fim repisar que a Eletronuclear 

não demonstrou a relação entre os requisitos exigidos para habilitação técnica e a qualidade 

insofismável defendida para execução das obras. 

II.1.5  Irregularidade - Caráter subjetivo de julgamento 

97. Entendeu a unidade técnica que, no julgamento dos documentos de habilitação, a 

Eletronuclear utilizou critérios que não atendem ao princípio do julgamento objetivo das 

propostas insculpido na Lei 8.666/1993. 

II.1.5.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 
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98. A Eletronuclear e o Consórcio UNA 3 enfatizam, como causa básica da problemática do 

subjetivismo apontado pela unidade técnica, a polêmica causada pelo termo "grande porte" 

usado no edital para restringir os tipos de obras aceitas na habilitação dos licitantes. 

99. A Eletronuclear informa que o conceito de grande porte se extrai da própria interpretação 

sistêmica do edital. Já o Consórcio UNA 3 considera a discussão acerca do termo "grande 

porte" acessória, pois entende como determinante o fato de que o atestado fornecido pelo 

representante é de um empreendimento que não pode ser caracterizado pelo termo "geração de 

energia", conforme estabelece o edital. 

100. O Consórcio UNA 3 combate o subjetivismo apontado pela unidade técnica no requisito 

de montagem de dutos tendo em vista que as especificações técnicas anexas ao edital e de 

leitura obrigatória para todos os licitantes (DC/3/0234/9000/009300 - Pacote 1 e 

DC/3/0234/9000/009400 - Pacote 2), em seus itens 10.1.4.5.3 - Dutos e Suportes, são expressas 

sobre o assunto. 

II.1.5.2 Análise - Caráter subjetivo de julgamento 

101. Mesmo que elidida a subjetividade apontada na especificação dos dutos soldados, o que 

será tratado em item específico, os demais argumentos apresentados não são suficientes para 

afastar a presença de subjetividade, nos termos já apontados na instrução preliminar. 

102. Uma vez necessária uma "interpretação sistêmica", conforme defendido pela 

Eletronuclear, para o completo entendimento do edital, entende-se que resta comprovado que 

não existe critério objetivo que defina o que é uma obra de grande porte, afinal, diferentes 

interpretadores podem chegar a conclusões distintas, o que afronta a Lei 8.666/1993 (art. 3º, 

caput, e art. 44, §1º). 

103. Ao se inferir que a caracterização do grande porte da obra pode ser dada pelos 

quantitativos a serem atestados surge nova necessidade de inferência para se definir se uma 

unidade de cogeração de energia estaria contida no rol de empreendimentos de geração aceitos 

pelo edital. Se superada essa nova inferência, surge ainda a necessidade de se inferir se apenas 

os quantitativos vinculados diretamente à geração de energia seriam aceitos ou a sua 

totalidade. 

104. De outra forma, ao se proceder uma análise de pertinência, tal qual aquela sugerida pelo 

Consórcio UNA 3, acerca do atestado emitido pela Goiasa, na qual a elevada diferença de peso 

entre o conjunto turbogerador requerido em Angra 3 e aquele constante do atestado 

apresentado pelo Consórcio Construcap-Orteng seria suficiente para demonstrar a pertinência 

da desconsideração do atestado, verifica-se que esta mesma análise de pertinência culminaria 

na rejeição de quaisquer atestados oriundos de indústrias petroquímicas ou plataformas de 

exploração, pois tais empreendimentos não contam com conjunto turbogerador. 

105. Portanto, mantém-se o entendimento de que o julgamento dos documentos de habilitação 

baseou-se em critérios subjetivos, contrariando o princípio do julgamento objetivo das 

propostas insculpido na Lei 8.666/1993. 

II.1.6  Irregularidade - Exigência de que todos os atestados sejam referentes a "unidade de 

geração de energia elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas 

exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos 

agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para 

exploração de petróleo" 

106. A Eletronuclear exigiu, indistintamente, que todos os atestados se referissem a um rol 

taxativo de tipos de obras. 
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107. Esse tipo de exigência pode ser considerado pertinente em algumas disciplinas, como a 

soldagem, porém, desnecessárias ou outras, como a passagem de cabos. 

108. A montagem e instalação de determinada quantidade de metros de cabos, a montagem de 

sistema de instrumentação e controle ou a montagem de sistema elétrico, em empreendimentos 

diversos daqueles elencados pela Eletronuclear, não prejudicam a comprovação de qualificação 

técnica para sua execução. Inclusive, nesses casos, não se vislumbra uma relação direta de 

similaridade entre uma indústria petroquímica e uma termelétrica movida a turbina a vapor 

(por exemplo), ambas aceitas pelo edital. 

109. Por essas razões, a unidade técnica considerou irregular e restritiva a exigência de que 

todos os atestados sejam vinculados a um dos tipos de obras apresentado pela Eletronuclear. 

II.1.6.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

110. A Eletronuclear registra sua estranheza ao entendimento da unidade técnica de que a 

atestação de alguns serviços poderia ser aceitável em empreendimentos diversos daqueles 

elencados no edital. Contestou o exemplo dos serviços de lançamento de cabos ou montagem de 

sistemas elétricos, conforme a seguir:  

(...) tomando como exemplo apenas lançamentos de cabos ou montagem de sistemas elétricos em 

empreendimentos diversos daqueles elencados pela ELETROBRAS ELETRONUCLEAR em seu Edital 

poderiam ser aceitáveis, chegando ao ponto de citar que não existe similaridade entre indústria 

petroquímica ou termelétrica movida a turbina a vapor com os serviços objeto da Licitação.(grifo nosso) 

111. Afirma que esse entendimento, "no mínimo renega todo o Secundário da Usina Nuclear ou 

o próprio sistema de geração de energia elétrica ou o sistema de instrumentação e controle 

localizado no edifício de controle da operação da Usina – UBA". 

II.1.6.2 Análise - Exigência de que todos os atestados sejam referentes a "unidade de geração 

de energia elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente 

com turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou 

refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de 

petróleo" 

112. A unidade técnica não ponderou sobre a similaridade entre as indústrias petroquímicas ou 

termelétricas com o objeto da licitação, ao contrário do entendimento registrado pela 

Eletronuclear. O que se afirmou foi que "não se vislumbra uma relação direta de similaridade 

entre uma indústria petroquímica e uma termelétrica movida a turbina a vapor (por exemplo), 

ambas aceitas pelo edital" no que se refere à execução de serviços de "montagem e instalação 

de determinada quantidade de metros de cabos, montagem de sistema de instrumentação e 

controle ou montagem de sistema elétrico (por exemplo)". 

113. O que se expôs é que a execução de serviços de lançamento de cabos ou montagem de 

sistemas elétricos, no aspecto da qualidade, independe se esses são executados numa 

petroquímica, numa termelétrica ou em outro empreendimento cujas dimensões alcancem o 

quantitativo exigido pelo edital. Ou seja, a qualificação técnica, quando não estiver devidamente 

comprovado o contrário, deve ser restrita aos serviços e não ao objeto.  

114. Em função desse entendimento equivocado, a argumentação apresentada torna-se 

infundada. 

115. Enfatiza-se que a Lei 8.666/1993, em seu art. 30, §3º, estabelece que será admitida a 

comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  
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116. Ao estabelecer o rol taxativo de empreendimentos, conforme os itens 5.7.1.2 e 5.7.2.2 do 

edital de pré-qualificação, a Eletronuclear restringiu o escopo de similaridade de obras e 

serviços assegurados pela lei. 

117. Por exemplo, empresas que apresentassem atestados de capacidade técnica relacionados 

à atuação na indústria da construção naval (inclusive nuclear), siderúrgica e biocombustíveis 

estariam inabilitadas de participar do certame, qualquer que fosse o serviço atestado. Registra-

se que nestes segmentos, os serviços de montagem de equipamentos, tubulações, sistemas 

elétricos, instrumentação e soldagem, podem apresentar volume, complexidade e requisitos de 

qualidade compatíveis com aqueles observados nos empreendimentos paradigmas listados pelo 

edital. 

118. Ainda, entende-se por exagerada que a mesma exigência recaia sobre aqueles serviços 

cujo grau de complexidade de sua execução pode ser entendido como similar num conjunto bem 

mais amplo de obras. É razoável que a experiência em montagem de sistemas elétricos, 

instrumentação e passagem de cabos possa ser suficientemente comprovada pela execução 

destes serviços, não só no conjunto de empreendimentos citados no parágrafo anterior, mas 

também em qualquer segmento da construção pesada.  

119. Pela inexistência de novos argumentos, mantém-se inalterado o entendimento da unidade 

técnica que considerou irregular e restritiva a exigência de que todos os atestados sejam 

vinculados a um dos tipos de obras listados pela Eletronuclear no edital em estudo. 

II.1.7  Conclusão 

120. Conclui-se, portanto, que subsistem as irregularidades apontadas na instrução anterior 

que restringiram irregularmente o caráter competitivo do certame, à exceção daquela 

caracterizada como ausência de critérios para a definição de quantitativos mínimos, que foi 

considerada elidida, conforme análise realizada no tópico específico. Será proposto, por 

consequência, a anulação do certame. 

II.2 Legalidade da inabilitação do Consórcio Construcap-Orteng - novos argumentos 

apresentados 

121. Nos subitens seguintes será apresentada a análise oferecida pela unidade técnica em sua 

instrução preliminar, os novos esclarecimentos juntados aos autos pela Eletronuclear e pelo 

Consórcio UNA 3 e a análise conclusiva da unidade técnica acerca de cada item. 

II.2.1  Irregularidade relativa aos dutos de ventilação 

122. O edital de licitação exigiu que as licitantes comprovassem terem executado montagem de 

dutos soldados de ventilação e/ou ar condicionado com seus respectivos suportes em quantidade 

igual ou superior a 1000 m2 de dutos em um único contrato (item 5.7.1.2.9 pacote 1 e item 

5.7.2.2.9 pacote 2). 

123. A comissão de licitação posicionou-se no sentido de que o consórcio representante não fez 

a devida prova de cumprimento dessas exigências técnicas, sob o argumento de que o atestado 

apresentado pelo consórcio refere-se a dutos de ventilação executados em chapas galvanizadas, 

o que torna tecnicamente inviável a realização de soldas (peça 74, p. 24). 

124. Afirmou, também, que as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), adotadas pela Petrobras - empresa contratante no atestado apresentado -, 

preveem que as chapas galvanizadas utilizadas em dutos sejam dobradas e suas emendas 

realizadas a frio (ilhargas). 
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125. O consórcio representante argumentou que a exigência técnica relacionada aos dutos de 

ventilação encontra-se plenamente atendida pelos atestados apresentados (peça 1, p. 7-10). 

Segundo suas alegações, o atestado comprovaria que os dutos de ventilação foram soldados, 

conforme exigência constante no edital. 

126. Na análise precedente, a unidade técnica entendeu que, embora o atestado apresentado 

fosse incapaz de comprovar a capacidade técnica do licitante inabilitado para os serviços a 

serem executados no empreendimento, a sua inabilitação no certame havia sido incorreta, vez 

que a exigência do edital não estaria adequadamente clara. 

II.2.1.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

127. Tanto os esclarecimentos prestados pela Eletronuclear quanto pelo Consórcio UNA 3 

concordam com a análise técnica realizada, constante na instrução anterior, que entendeu que o 

atestado apresentado pelo representante não comprova a realização do serviço exigido pelo 

edital. Todavia, discordam do entendimento apresentado naquela oportunidade de que o edital 

de licitação não deixa claro a que tipo de serviço deveria se referir o atestado (peça 81, p. 5): 

41. Porém, deve-se observar que o edital, no item que trata da qualificação técnica para execução de 

dutos de ventilação, não deixou claro que o atestado deveria referir-se a sistema de ventilação cujos 

condutos tivessem sido realizados em aço carbono soldado. No edital, o requisito técnico é apresentado 

nos seguintes termos: 

'5.7.1.2.5 Montagem de dutos soldados de ventilação e/ou ar condicionado com seus respectivos 

suportes, em um único contrato, de uma única obra ou empreendimento, em quantidade igual ou superior 

a 1.500 (mil e quinhentos) m2 de dutos;' 

42. Há que se reconhecer, portanto, que a redação inadequada do requisito técnico pode ter induzido 

o licitante a erro na escolha dos atestados que iria apresentar, pois, como se verá mais a frente, cada 

licitante só poderia apresentar seis atestados. 

128. No sentido de refutar a alegada obscuridade do edital, o Consórcio UNA 3 afirma que "(i) 

o edital, com seus anexos, é claro na exigência de dutos soldados e não em chapas galvanizadas, 

(ii) ocorreram visitas técnicas dos licitantes, (iii) caso houvesse dúvidas, poderia haver 

formulações de perguntas." 

129. Por sua vez, a Eletronuclear sustenta que não haveria que se falar em obscuridade porque 

as informações necessárias ao completo entendimento do edital constam dos documentos 

"DC/3/0234/9000/009300 – Pacote 1 e DC/3/0234/9000/009400 – Pacote 2 do Edital de Pré-

Qualificação (Anexo 4)", que eram de leitura obrigatória para aqueles que se dispuseram a 

participar do certame. 

130. Ainda, destaca que não há qualquer possibilidade de algum licitante ter sido induzido a 

erro diante da aplicação do conhecimento técnico comum e, muito menos, de quem se pretende 

habilitar para executar as obras de montagem da Usina de Angra 3. 

II.2.1.2 Análise 

131. Reanalisando a validade do atestado de capacidade técnica relativa aos dutos de 

ventilação, à luz dos esclarecimentos prestados, verifica-se que: (i) o consórcio representante 

não atendeu ao exigido no edital; e (ii) a obscuridade inicialmente arguida, não se comprovou. 

132. Em relação ao não atendimento do edital por parte do consórcio representante, esse foi o 

entendimento inicial da unidade técnica e, uma vez que não foram trazidos aos autos qualquer 

argumento que possa modificá-lo, permanece inalterado. 

133. Por outro lado, os esclarecimentos ora analisados trazem informações relevantes que 

merecem ser acolhidas no sentido de modificar o entendimento de que haveria obscuridade no 
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edital que poderia ter conduzido alguns licitantes ao erro. Isso porque a Eletronuclear afirma 

que o Anexo IV ao edital, que cuida das especificações técnicas, contém informações 

inequívocas acerca dos serviços a serem realizados. Cumpre, portanto, apresentar as 

informações constantes no documento invocado pela Eletronuclear (peça 155, p. 80 - pacote 1 e 

peça 156, p. 84 - pacote 2): 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o Fornecimento de Materiais, conforme item 12 desta 

Seção. Adicionalmente a CONTRATADA fornecerá os acessórios de fixação dos dutos e peças 

miscelâneas nas quantidades requeridas para a conclusão da montagem e materiais para suportes dos 

componentes e das AHUs. É de responsabilidade da CONTRATADA o detalhamento para a pré-

montagem de cada uma das peças, a MONTAGEM e os Testes/Inspeções dos dutos com seus acessórios e 

suportes, inclusive perfis especiais intermediários. 

A montagem de dutos de ventilação / suportes abrange, mais não se limita, aos seguintes serviços: 

 Montagem de suportes para as redes de dutos conforme indicados nos “Ventilation Plans” da 

Seção 5; 

 Instalação de dutos de chapa de aço carbono, do tipo soldados ou galvanizados com ou sem 

isolamento térmico, e com ou sem proteção contra fogo, atendendo a especificação constante nos 

desenhos da Seção 5. 

 Fixação dos instrumentos nas redes de dutos. 

A documentação relativa a montagem dos dutos deverá estar de acordo com DD-0232-0076-260920. 

(grifei). 

134. Como se pode observar no texto destacado, o edital apresenta dois tipos de dutos: aço 

carbono (do tipo soldado) ou galvanizado (não soldado - o que foi omitido pelo edital). Assim, 

observa-se que de fato há no edital a informação de que os dutos de ventilação soldados seriam 

executados em aço carbono e não em chapas galvanizadas. 

135. Cumpre ainda relatar que, em outro ponto dos documentos que tiveram seus excertos 

acima transcritos, há a indicação dos quantitativos de dutos de ventilação de cada um dos tipos 

(galvanizados e soldados), restando claro, portanto, que não se trata do mesmo serviço (peça 

155, p. 333 - pacote 1 e peça 156, p. 408 - pacote 2). 

136. Destaca-se, também, que o conhecimento exigível de uma empresa a se habilitar para um 

processo como o de montagem da Usina de Angra 3, assim como afirmado pela Eletronuclear, é 

de que as soldas a serem realizadas no sistema de ventilação não se referem aos dutos de 

chapas galvanizadas. E, ainda que essa informação não estivesse suficientemente clara, poderia 

ter sido elaborado pedido de esclarecimentos à Eletronuclear. 

137. Conclui-se, portanto, diferentemente da instrução anterior, que a inabilitação do 

consórcio, no quesito dutos de ventilação, foi correta, o que impossibilita o retorno do consórcio 

representante ao certame inquinado, caso este Tribunal não decida por sua anulação. 

II.2.2 Irregularidade relativa à desconsideração do atestado emitido pela Goiasa 

138. A comissão de licitação declarou que o atestado emitido pela Goiasa não poderia ser 

aceito pelos seguintes motivos (peça 74, p. 25-26): 

iv)  o atestado refere-se a ampliação de usina de álcool, tipo de empreendimento que não se 

incluiu no rol do edital (unidade de geração de energia de natureza termonuclear e/ou a gás 

- caldeira, turbina, gerador, e equipamentos agregados - e ou refinarias de petróleo e/ou 

indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo); 

v) ainda que fosse considerado o atestado, nos quantitativos referentes à unidade cogeração 

(o que a comissão entendeu ser um absurdo), tal empreendimento não poderia ser 
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considerado como de "grande porte", conforme exigido pelo edital, uma vez que o potencial 

gerado é de 46 MWe contra 1.350 MWe a ser instalado na Usina de Angra 3; e 

vi)  os quantitativos de serviços realizados na parte que se refere à unidade de cogeração não 

alcançam os limites mínimos previstos no edital. 

139. O consórcio representante argumenta que os itens 5.7.1.2, 5.7.2.2 e 5.7.2.3.1 admitem que 

o licitante demonstre sua qualificação técnico-operacional e técnico-profissional por meio de 

atestados relativos à execução de unidade de geração de energia elétrica de natureza 

termoelétrica e que o atestado emitido pela Goiasa se enquadra nessa categoria (peça 1, p. 11). 

140. Alega, ainda, que, em relação à exigência de que os atestados se referissem a 

"empreendimentos de grande porte", não há critérios objetivos no edital que definam o que é 

considerado de "grande porte". Assim, o representante alega que, diante dessa ausência de 

definição, dever-se-ia considerar "empreendimento de grande porte" aqueles cujos quantitativos 

atendessem aos estabelecidos pelo edital. 

141. Na análise precedente, a unidade técnica entendeu que assistia razão às alegações do 

representante no sentido de que o rol de obras em que se exigiu a comprovação de capacidade 

técnica não excluía o tipo de obra a que se referia o atestado. Também entendeu que a exigência 

de que fosse um empreendimento de grande porte, pela subjetividade do critério, não deveria 

culminar na inabilitação da licitante. Além disso, não coadunou com o posicionamento da 

comissão de licitação e da Eletronuclear no sentido de que, ainda que o atestado fosse aceito, 

dever-se-ia desconsiderar os quantitativos não relacionados à unidade de geração. 

II.2.2.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

142. Sobre este item, o Consórcio UNA 3 (peça 117, p. 8) apresenta argumentação no sentido 

de que a comissão de licitação da Eletronuclear entendeu que a usina termoelétrica em si, cuja 

capacidade de geração é de apenas 46,52 MW, era muito pequena comparada ao porte da usina 

nuclear objeto da licitação, cuja potência é de 1.300 MW.  

143. Sustenta que os quantitativos a serem considerados, no caso, são os referentes à usina 

termoelétrica isoladamente, e não ao total do empreendimento, que engloba as unidades de 

moagem de cana e fabricação de açúcar e álcool, as quais não guardam relação de similaridade 

com a usina termonuclear objeto da licitação, nem são mencionadas no item 5.7.1.2 do edital, 

resultando na desconsideração da certidão para fins de habilitação técnica. 

144. Já a Eletronuclear, em seu último memorial (peça 134, p. 40), apresenta novos 

esclarecimentos e traz fatos novos ao processo, similares àqueles apresentados pelo Consórcio 

UNA 3, fundamentando a não aceitação do atestado em dois pilares: 

i) a unidade de cogeração não pode ser considerada, em hipótese alguma, empreendimento 

de grande porte, dada sua simplória capacidade de geração, de apenas 46 MWe (se fosse 

uma hidráulica estaria um pouco acima de PCH – Pequena Central Hidroelétrica). Essa 

característica torna-se ainda mais contundente se comparada a referida unidade de 

cogeração com a capacidade nominal de geração da Usina objeto do Edital, que é de 1.405 

MWe;  

ii) os quantitativos de serviços realizados, somente nessa unidade, não atingiriam os limites 

mínimos previstos no edital, visto que não se poderia somar as quantidades realizadas ao 

restante da Usina de Álcool. 
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II.2.2.2 Análise 

145. A Eletronuclear e o consórcio UNA 3 trazem aos autos novas informações que não 

alteram a posição inicial, mantendo-se o entendimento sobre a incorreção na atuação da 

comissão de licitação em não aceitar o atestado.  

146. O item 5.7.1.2 do edital, invocado pelos representantes não impede que a comprovação de 

capacidades técnica e operacional seja realizada por meio de atestado de obra em unidade de 

cogeração de energia, desde que seja movida por turbina a vapor e/ou a gás. 

147. Os argumentos ora apresentados pela Eletronuclear e pelo Consórcio UNA 3 somente 

servem para reforçar a constatação de que o edital contou com critérios subjetivos, que estão 

vinculados à restrição à competitividade do certame, que será tratada mais adiante. 

148. De fato, a unidade de cogeração instalada pelo representante não poderia ser considerada 

empreendimento de grande porte, dada sua capacidade ser de apenas 46 MWe e a unidade de 

geração que será instalada em Angra 3 ser de 1.405 MWe (uma diferença de 1.500%).  

149. No entanto, o edital não fez menção a essa potência e, portanto, não previu - pelo menos 

de forma clara e objetiva - esse critério de potência, o que impede que a comissão de licitação 

se valha dessa característica para inabilitar qualquer licitante, em observância ao art. 44, §1º, 

da Lei 8666/1993. Caso esse fosse considerado um critério relevante, ele deveria ter sido 

expressa e objetivamente incluído no edital na forma de montagem de equipamentos de 

determinada capacidade ou determinado peso bruto, por exemplo. 

150. Entende-se, portanto, que permanece inalterado, quanto a este item, o entendimento desta 

unidade técnica exposto na instrução anterior, de que foi irregular a não aceitação do atestado 

emitido pela Goiasa. 

II.2.3  Irregularidade relativa à desconsideração do atestado emitido pela Transudeste 

151. O edital de licitação contém a seguinte exigência para o Pacote 2 de serviços (peça 1, p. 

46-47): 

5.7.2.2 Comprovação, através de atestado(s), conforme abaixo, que demonstre(m), de forma expressa e 

inequívoca, que o PROPONENTE, como contratado direto ou por uma de suas controladas, executou, no 

país, serviços de montagem eletromecânica na implementação de empreendimento(s) de grande porte, 

restrito(s) a: unidade de geração de energia elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, 

movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos 

agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração 

de petróleo nos quais se demonstre terem sido individualmente cumpridos os requisitos abaixo: 

(...) 

5.7.2.2.8 Montagem de sistema elétrico, em um único contrato, de uma única obra ou empreendimento, 

incluindo painéis de força e distribuição e transformadores com classe de tensão igual ou superior a 230 

kV. 

152. O atestado emitido pela Transudeste comprova a implantação do sistema de transmissão 

Itutinga/Juiz de Fora 1, de 345 KV (peça 41, p. 194). A comissão de licitação decidiu que o 

atestado não atende ao exigido no edital de licitação porque o empreendimento não se enquadra 

no rol de tipos de obras definido no edital (unidade de geração de energia elétrica de natureza 

termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás e/ou 

refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de 

petróleo). 
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153. O consórcio representante argumentou que a exigência técnica foi plenamente cumprida 

pelo atestado, pois comprovou que montou todo um sistema elétrico de alta voltagem, incluindo 

subestações (peça 1, p. 14): 

Afinal, executou montagem de (a) sistema elétrico, (b) em um único contrato, (c) de uma única obra ou 

empreendimento, (d) de tensão de 345 KV e (e) abrangendo subestações (o que inclui painéis de força e 

distribuição e transformadores). 

154.  Ainda, juntou à sua argumentação laudo assinado pelo engenheiro eletricista José Airton 

Bregalda com a seguinte conclusão (peça 1, p. 211): 

Desta forma, pelo anteriormente exposto, constata-se que a execução de instalações da Rede Básica 

demonstra o expertise independentemente da finalidade da instalação, para geração, transmissão, 

distribuição ou de consumidor, pois obedecem rigorosamente aos mesmos padrões, critérios e requisitos, 

estabelecidos pelos Procedimentos de Rede. 

Assim, enfatiza-se, mais uma vez, que subestações da Rede Básica e todos os seus componentes atendem 

aos requisitos dos Procedimentos de Rede independentemente de estarem associadas a usinas 

hidrelétricas, a usinas térmicas convencionais, a usinas termonucleares, a sistemas de transmissão ou a 

consumidores finais. 

Face às constatações anteriormente evidenciadas, solicitamos que sejam revogadas as alegações de não 

atendimento imputadas aos atestados apresentados para comprovação de execução de montagem de 

instalações elétricas com tensão igual ou superior a 230 kV. 

155. Na análise precedente, a unidade técnica entendeu que a decisão da comissão de licitação 

quanto a este item foi fundamentada em formalismo exacerbado e, por essa razão, foi 

considerada equivocada a inabilitação do consórcio representante, no que se refere ao item em 

análise. 

II.2.3.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

156. Sobre este item, o Consórcio UNA 3 apresenta argumentação no sentido de desqualificar o 

atestado apresentado pelo consórcio representante. 

157. Afirma que o laudo técnico trazido aos autos para comprovar que o atestado atendia aos 

requisitos do edital fora elaborado por engenheiro eletricista com vínculo empregatício em uma 

das empresas representantes, portanto, parcial e suspeito. 

158. Registra que, ao contrário do que fora alegado na instrução anterior, o escopo do futuro 

contrato inclui, essencialmente, serviços a serem realizados na área interna da edificação. 

159. Enfatiza, ainda, que o atestado apresentado refere-se a serviços de ampliação, 

predominantemente de obras civis, com a montagem de alguns componentes. 

160. A Eletronuclear, no sentido de defender o ato que inabilitou o consórcio representante, 

reitera os argumentos de que o aproveitamento da atestação apresentada pelo Consórcio 

Construcap-Orteng (referente a uma subestação elétrica associada a linhas de transmissão 

externas), para efeito de atendimento das exigências do edital, é inadequada. 

161. Alega que as instalações apresentadas no atestado do representante não estão no rol das 

que são solicitadas no “caput” (item 5.7.2.2) do subitem 5.7.2.2.8 que se referem a: montagem 

de sistema elétrico associado a unidades de geração de energia de origem térmica ou 

termonuclear movidas a turbina ou de refinarias de petróleo ou de indústria petroquímica ou de 

plataformas de exploração de petróleo e nunca de adequação de subestação em linha de 

transmissão, com montagem desta, inclusive. 

162. Por fim, alega que subestações adaptadas e integrantes de uma nova linha de transmissão, 

em hipótese alguma, podem ser consideradas como uma unidade de geração de energia, muito 
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menos se assemelha a quaisquer dos outros empreendimentos mencionados no edital para 

comprovação de experiência anterior. 

II.2.3.2 Análise 

163. Consoante já tratado na instrução precedente, a comissão de licitação não afirmou que o 

atestado deixava de comprovar a capacidade técnica dos representantes para executar o 

serviço, ao qual o requisito editalício se refere, mas baseou-se na literalidade do edital para 

desclassificar o consórcio, o que foi entendido como formalismo exacerbado naquela 

oportunidade. 

164. Ocorre que, nos esclarecimentos prestados pelo Consórcio UNA 3, há uma tentativa, via 

argumentos novos e com fundamento em exigências não previstas no edital, de comprovar a 

correção da inabilitação do consórcio representante. 

165. Ora, caso fosse apresentado atestado com descrição similar dos serviços, mas que se 

referisse a uma obra realizada em refinaria de petróleo, ele teria sido aceito, independentemente 

dos serviços terem sido realizados na parte interna ou externa das edificações, ainda que os 

novos argumentos trazidos aos autos levem à interpretação contrária. Destaca-se que, nesta 

situação hipotética, os serviços executados também não interligariam uma unidade de geração a 

uma linha de transmissão. 

166. Assim, tendo em vista que a inabilitação da empresa em relação a esse item decorreu do 

fato de que o atestado não se referiu a um dos tipos de empreendimento aceitos pelo edital, e 

considerando que não foi comprovada a necessidade de que tal item tenha relação com um 

daqueles tipos de obras arrolados, mantém-se o entendimento de que houve formalismo 

exacerbado na inabilitação do consórcio representante em relação a este item, o que mantém 

como incorreta a atitude da comissão de licitação. 

167. Cumpre destacar que a exigência de atestados em determinados tipos de empreendimentos 

foi entendida, na instrução precedente, como um dos critérios de restrição ao caráter 

competitivo, tendo sido apresentados esclarecimentos a esse respeito que serão analisados mais 

à frente, nesta instrução. 

II.2.4  Irregularidade relativa à desconsideração do atestado emitido pelo Estaleiro Mauá 

168. Em sua decisão final, após análise dos recursos interpostos, a comissão de licitação,  

desconsiderou o atestado emitido pelo Estaleiro Mauá para a consorciada Orteng, por entender 

que, o atestado não se referia a um empreendimento de grande porte. Essa afirmação consta da 

peça 74, p. 24-25: 

Em momento algum a CEL se opôs ao fato de a ORTENG ter sido contratada do Estaleiro Mauá e não 

da Petrobras. A referência ao fato de ser subcontratada em relação à Petrobras, foi feita apenas para 

mostrar que o empreendimento de grande porte (conforme exigido no item 5.7.2.2 do Edital), no presente 

caso, seria aquele objeto do contrato entre a Petrobras e o Estaleiro Mauá. 

Portanto, o atestado em questão não foi aceito porque o objeto do contrato a que ele se refere (firmado 

entre a ORTENG e o Estaleiro Mauá) não constitui empreendimento de grande porte. 

169.  Desta forma, embora se constate nos atestados apresentados que o consórcio tenha 

atendido a exigência de comprovação de experiência em montagem elétrica contendo um 

mínimo de 400 cubículos de força e controle (item 5.7.2.2.5 do pacote 2) e a montagem de 

sistemas de instrumentação e controle compreendendo, no mínimo, 1.400 “loops” de 

instrumentos no empreendimento (itens 5.7.1.2.7 e 5.7.2.2.7, dos pacotes 1 e 2, respectivamente), 

a comissão de licitação não os aceitou por considerar que os serviços não foram realizados em 

um empreendimento de grande porte. 
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170. Os representantes alegaram que a decisão da comissão se baseou em suposto não 

atendimento do item 5.7.1.2 do edital, que exige que: a) os atestados sejam oriundos de 

contratação direta ou por meio de alguma empresa controlada pelo licitante; e b) que os 

atestados sejam relativos a empreendimentos de grande porte. 

171. Sobre a primeira regra, apegando-se aos termos do edital, os representantes destacaram 

que a expressão constante no subitem 5.7.1.2 do edital “como contratado direto” não significa 

que não seja possível comprovação de experiência como subcontratado, uma vez que o mesmo 

subitem ainda usa a expressão “ou por uma de suas controladas”, ou seja, admite situação em 

que o executante não é contratado diretamente pelo dono da obra. 

172. Alegaram, também, ser irrelevante o fato do executor da obra ter sido contratado 

diretamente, ou não, pelo dono da obra, uma vez que as plataformas da Petrobras não são por 

ela produzidas, mas sim adquiridas junto a estaleiros, que subcontratam diversos serviços para 

construção da plataforma. 

173. Destacaram, ainda, que tal entendimento comprometeu o caráter competitivo do certame e 

estabeleceu condições restritivas - vedadas pela Lei de Licitações e Constituição Federal - e 

desnecessárias à garantia de cumprimento das obrigações contratuais.  

174. Também apontaram contradição no instrumento convocatório que prevê, no subitem 

5.7.1.2.8, possibilidade de “execução indireta, mediante subcontratação”. 

175. Quanto à justificativa da comissão de que os atestados não seriam condizentes com 

empreendimento de grande porte, os representantes novamente alegaram indeterminação no 

termo “empreendimento de grande porte”, que não é definido no instrumento convocatório. 

176. Na análise precedente, a unidade técnica, por não vislumbrar motivo plausível para a não 

aceitação de atestados relacionados a subcontratações e por considerar de caráter subjetivo a 

exigência de que os atestados se referissem a empreendimento de grande porte, considerou 

equivocada a inabilitação do consórcio representante quanto a este item. 

II.2.4.1 Esclarecimentos da Eletronuclear e do Consórcio UNA 3 

177. A Eletronuclear reitera os argumentos utilizados pela comissão de licitação de que o 

atestado em questão não foi aceito porque o objeto do contrato a que ele se refere (firmado 

entre a Orteng e o Estaleiro Mauá), não constitui empreendimento de grande porte.  

178. Afirma que o conceito de empreendimento de grande porte está claramente contido no 

edital, e deve ser compreendido nos termos do caput e das exigências mínimas que são efetuadas 

na sequência dos parágrafos 5.7.1.2 e 5.7.2.2 (respectivamente Pacotes 1 e 2). 

179. Registra que o atestado técnico rejeitado diz respeito a atividades indiscutivelmente de 

pequeno porte executadas pela subcontratada Orteng e não Consorciada do Estaleiro Mauá 

(emissor do testado em pauta) como afirma a Secob3. Ou seja, não há qualquer aspecto relativo 

às referidas atividades capazes de levantar discussões sobre subjetividade do conceito de 

“empreendimento de grande porte” previsto nos itens 5.7.1.2 e 5.7.2.2 do Edital. 

180. Ainda, destaca que nada autorizaria a interpretação extrema de que se devesse 

desconsiderar totalmente a exigência e admitir qualquer empreendimento, qualquer que fosse o 

seu porte, bem assim os empreendimentos de que participou o Consórcio Construcap-Orteng, 

em percentual e valores inferiores a 1% (um por cento) do objeto licitado. Qualquer que seja a 

definição adotada para empreendimento de grande porte, por mais tolerante que pudesse ser, 

não contemplaria a atestação apresentada pelo Consórcio Construcap-Orteng. 

181. A Eletronuclear informa que no caso do Consórcio Construcap-Orteng a documentação 

apresentada não atendeu à exigência, razão pela qual o tema somente pode ser invocado a título 
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casuístico, diante de uma situação concreta, para favorecer licitante que não atingiu patamar 

minimamente representativo das exigências do Edital. 

182. Sustenta, também, que não houve por parte das licitantes ou potenciais interessados 

qualquer questionamento acerca dos critérios que seriam adotados na licitação para a definição 

de empreendimento de grande porte, concluindo que, diante dessa ausência de questionamentos, 

as licitantes seriam conhecedoras do que efetivamente atenderia aos padrões exigidos no edital. 

183. Sobre este item, o Consórcio UNA 3 apresenta argumentação no sentido de que o serviço, 

cuja atestação técnica ocorreu, foi realizado em plataforma de exploração de petróleo e, tendo 

em vista que o maior peso da estrutura são plataformas e escadas, não deveriam ser 

computados no peso total, chegando à conclusão de que o total de exames de raio-x que se 

pretende comprovar (25.000 filmes ou 7.000 juntas soldadas) não seria condizente com o peso 

da tubulação. 

184. Conclui que, por conta da suspeita por ele levantada, esta Corte de Contas deveria 

promover uma análise mais detida em relação ao atestado em questão. 

II.2.4.2 Análise 

185. Inicialmente, cumpre ressaltar que as alegações da Eletronuclear já foram tratadas na 

instrução precedente. Na oportunidade, o entendimento defendido pela unidade técnica foi de 

que a inabilitação do consórcio representante fora equivocada, conforme trecho seguinte (peça 

81, p. 70): 

78. Quanto à exigência de que o atestado se refira a serviço executado por meio de contratação direta 

com o dono da obra, tal exigência não encontra amparo na legislação, e a própria Eletronuclear recuou, 

deixando de mencionar esse motivo na análise dos recursos e nos esclarecimentos prestados ao TCU. 

79. Não se vislumbra motivo plausível para que um atestado emitido pela contratada tenha menor valor 

que um atestado emitido pelo dono da obra, pois o que importa na qualificação técnica é a comprovação 

da experiência na realização do serviço. Alguns potenciais licitantes podem ter deixado de apresentar 

proposta em decorrência da redação do item 5.7.1.2 do edital, que exigia, indevidamente, que os serviços 

tivessem sido contratados pelo licitante, ou por uma de suas controladas, diretamente com o dono da 

obra, vedando a hipótese de subcontratação. Assim, considera-se que a exigência do item 5.7.1.2 

restringiu o caráter competitivo da licitação. 

80. Para o segundo motivo alegado no relatório inicial da comissão, que a Eletronuclear reiterou nos 

esclarecimentos prestados ao TCU, valem as mesmas considerações apresentadas quando da análise do 

atestado da Goiasa (item II.2.2.3 desta instrução). A falta de definição do que é empreendimento de 

grande porte caracteriza utilização de critério reservado, que é vedado pelo art. 44, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993. 

186. Quanto ao argumento de que a definição de empreendimento de grande porte está 

claramente contida no edital, devendo ser compreendida nos termos do caput e das exigências 

mínimas que são efetuadas na sequência dos parágrafos 5.7.1.2 e 5.7.2.2 deve-se registrar que 

esse não é o entendimento desta unidade técnica, principalmente pelo resultado do julgamento, 

em que o atestado ora em análise, emitido pelo Estaleiro Mauá, mesmo tendo atendido aos 

quantitativos exigidos, fora desconsiderado. 

187. Registre-se que os itens 5.7.1.2 e 5.7.2.2 são idênticos e referem-se às exigências mínimas 

de capacidade técnico-operacional a serem comprovadas: 

Comprovação, através de atestado(s), conforme abaixo, que demonstre(m), de forma expressa e 

inequívoca, que o PROPONENTE, como contratado direto ou por uma de suas controladas, executou, no 

país, serviços de montagem eletromecânica na implementação de empreendimento(s) de grande porte, 

restrito(s) a: unidade de geração de energia elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, 

movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos 
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agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração 

de petróleo nos quais se demonstre terem sido individualmente cumpridos os requisitos abaixo: 

188. Os itens seguintes do edital definem quantitativos mínimos a serem comprovados para 

cada serviço que se entendeu necessário. O entendimento da unidade técnica apresentado na 

instrução anterior é de que o atestado que contivesse o quantitativo exigido para cada um dos 

requisitos a serem comprovados seriam, consequentemente, entendidos como obra de grande 

porte. 

189. Todavia, a Eletronuclear alega que a obra de grande porte seria aquela que contivesse 

aquele quantitativo de serviço, exemplo: determinada refinaria em que tivesse sido executada a 

quantidade de tonelagem exigida pelo edital. Esse entendimento torna insustentável o próprio 

edital. Sabe-se que as obras de refinarias, bem como as próprias obras de usinas nucleares, são 

parceladas e de forma diferentes, assim, não haveria qualquer parâmetro para se definir o que 

seria grande porte, a menos que se exigisse que a contratada tivesse realizado a completude das 

obras do empreendimento. 

190. Nesse sentido, caso determinado empreendimento tenha parcelado os serviços de 

determinada refinaria, de forma que a execução do serviço de montagem de tubulação em aço 

inox fosse individualizada em um contrato, o atestado relacionado à execução desse serviço não 

seria aceito. 

191. Desta forma, o edital não deveria permitir aos membros da comissão de licitação analisar, 

subjetivamente, o escopo dos serviços atestados para aferir se o empreendimento é ou não de 

grande porte (art. 44, §1º, da Lei 8.666/1993). Não se pode admitir tamanha discricionariedade 

em um certame licitatório. 

192. Também não prospera o argumento de que, independentemente do que seja entendido 

como grande porte, o serviço comprovado pelo atestado em questão não se enquadraria. Ora, o 

que se afirma é que a Eletronuclear não logrou êxito em comprovar a existência de critérios 

objetivos, e o argumento apresentado apenas reforça a ausência desses critérios, vez que aponta 

a existência de mais de um entendimento a respeito do que pode ser entendido como grande 

porte. 

193. Em relação ao argumento de ausência de questionamentos, deve-se destacar que não há 

que se falar em reconhecimento tácito da legalidade do certame. Não há na jurisprudência desta 

Corte, ou mesmo na doutrina, entendimento de que a ausência de recursos ou questionamentos 

relacionados a determinado ato administrativo lhe atribui caráter de legalidade.  

194. Quanto ao argumento apresentado pelo Consórcio UNA 3, acerca da possível 

incongruência entre a quantidade de exames de raio-x e o peso efetivo das estruturas a serem 

examinadas, o que se pretende é desqualificar o atestado apresentado no sentido de sugerir uma 

possível irregularidade em relação aos seus quantitativos, concluindo que o Tribunal deveria 

aprofundar a análise. 

195. O Consórcio UNA 3 não trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes que 

pudessem demandar ou subsidiar um aprofundamento da análise por esta Corte a fim de aferir 

se a quantidade de estruturas examinadas corresponde à totalidade das estruturas soldadas. O 

que há são apenas inferências baseadas na experiência própria do consórcio.  

196. Por fim, cumpre novamente destacar que este processo possui caráter urgente por conta 

da instabilidade jurídica atinente à realização do certame licitatório que está na iminência de 

ocorrer, e da própria natureza do escopo a ser contratado, que envolve vultosos recursos e 

possui característica estratégica para o País, de forma que não possibilita, tempestivamente, o 

aprofundamento sugerido pelo Consórcio UNA 3. Assim, uma vez que a fidedignidade e 
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veracidade do atestado ora em apreço não se revelam como ponto capital para o deslinde do 

processo, entende-se como superada esta questão. 

197. Portanto, mantém-se o entendimento inicial da unidade técnica no sentido de considerar 

equivocada a inabilitação do consórcio representante em relação a este item. 

II.2.5 Conclusão 

198. Cabe frisar, inicialmente, que a proposta a ser apresentada de anulação do certame não 

se fundamenta nesse item relativo ao julgamento da habilitação, pois, conforme tratado no 

tópico anterior (II.1 Legalidade do edital - novos argumentos apresentados), foram detectadas 

cláusulas que restringiram irregularmente a competição do certame que demandam a adoção de 

tal medida. 

199. Em relação à legalidade da inabilitação do Consórcio Construcap-Orteng, os novos 

argumentos trazidos aos autos permitem concluir que o consórcio não comprovou, mediante os 

atestados apresentados no âmbito da licitação, possuir capacidade técnico-operacional 

suficiente ao atendimento do requisito do edital relativo à execução de dutos de ventilação 

soldados, mantendo-se o entendimento anterior da unidade técnica no sentido de que os demais 

critérios utilizados para sua inabilitação foram irregulares. 

200. Conclui-se, portanto, que o Consórcio Construcap-Orteng, independentemente da 

decisão que vier a ser adotada por esta Corte, não deve retornar ao certame. 

II.3 Conclusão do exame técnico 

201. Por vezes, competitividade nas licitações e garantia de qualidade são objetivos que se 

contrapõem. Nem por isso, admite-se que o gestor público justifique a ausência de um pela 

presença do outro, como se mutuamente excludentes eles fossem. A harmonia entre esses dois 

requisitos dicotômicos é, sem dúvida, o ponto de maior deficiência observado na elaboração do 

edital de pré-qualificação GAC. T/CN-005/11. 

202. No edital de pré-qualificação, foram identificadas cláusulas de habilitação que conferiram 

caráter restritivo ao certame. Dentre tais cláusulas, destaca-se a exigência de atendimento de 

pelo menos quatro subitens dos requisitos de habilitação técnica por cada empresa consorciada. 

Essa exigência levou à obrigação de os consórcios demonstrarem mais de uma vez capacidade 

para a execução de serviços exigidos para a habilitação técnica. 

203. O resultado foi que apenas dois consórcios foram habilitados. Portanto, caso haja 

continuidade do certame, somente esses consórcios disputarão os dois pacotes de montagem, 

sendo que cada um só pode sagrar-se vencedor de um único pacote. Ou seja, antes da licitação, 

já são conhecidos os nomes dos vencedores, só não se sabe qual pacote caberá a cada um deles. 

204. Com isso, entende-se que, ainda que a Eletronuclear tenha se utilizado da faculdade legal 

de pré-qualificar, tal legalidade não justifica a aceitação do resultado da pré-qualificação, 

máxime quando ele estiver maculado por cláusulas que tenham reduzido a competição esperada 

para o certame. Era de se esperar que a Eletronuclear exercesse seu poder-dever de autotutela, 

tomando medidas de forma a recuperar a competitividade perdida.  

205. Com base em todos os argumentos aqui apresentados, conclui-se que é possível e 

necessário que se reinicie o processo licitatório de forma a lhe assegurar competitividade, sem 

prejuízos à qualidade da montagem eletromecânica de Angra 3, mantendo-se o entendimento de 

que a pré-qualificação foi ilegal e deve ser anulada.  

206. Em relação à suposta ilegalidade da inabilitação do Consórcio Construcap-Orteng, 

entende-se que não foi demonstrada a qualificação técnico-operacional suficiente para 
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prosseguimento do consórcio no certame, vez que o atestado relativo aos serviços de execução 

de dutos de ventilação soldados não corresponde ao exigido no edital. 

III. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

207. Como forma de subsidiar a decisão a ser tomada, cumpre registrar as considerações 

trazidas aos autos pela Eletronuclear, acerca de possíveis prejuízos a serem causados pela 

anulação do certame. 

208. A Eletronuclear informa que haveria uma perda de receita da ordem de R$ 900 milhões 

caso houvesse atraso de 180 dias na conclusão do empreendimento e, ainda, penalidades 

decorrentes da não disponibilização de energia e remuneração de capital dos empréstimos 

obtidos. 

209. Deve-se destacar que o valor de R$ 900 milhões, informado pela Eletronuclear, 

corresponde a perda de receita, ou seja, não se trata de prejuízo, vez que para obter tal receita 

(estimada) a estatal precisará de um elevado aporte de recursos para custear as despesas 

operacionais (salários de funcionários, materiais de consumo, despesas de manutenção, etc.). 

210. Em relação às possíveis penalidades por não disponibilização de energia, gestores da 

Eletronuclear informaram que o compromisso com a geração de energia só gera multa para o 

futuro fornecedor se este não informar a tempo o atraso na obra, o que relativiza o potencial 

prejuízo. 

211. Quanto aos potenciais prejuízos, a Eletronuclear aponta para um custo adicional de R$ 25 

milhões com a manutenção de equipamentos estocados, até R$ 200 milhões referentes a custos 

financeiros (JDC - Juros Durante a Construção) e custos de difícil mensuração, relacionados à 

inevitável extensão de prazo dos demais contratos do empreendimento. 

212. A estatal estima que seriam necessários cerca de 8 meses para realização de nova fase 

interna para reavaliação das condições de habilitação e outros 9 meses para repetição do 

procedimento licitatório. 

213. Observa-se que o atraso que geraria tais prejuízos é vinculado à conclusão do caminho 

crítico do cronograma do empreendimento. Conforme consignado na instrução preliminar, 

durante a auditoria realizada verificou-se que a obra civil encontra-se atrasada e que há um 

complexo imbróglio relacionado a licenças a serem concedidas pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), que impede que a obra mantenha o ritmo ideal para a entrada em 

operação na data prevista. 

214.  Ou seja, o caminho crítico já está comprometido, de tal forma que não se pode 

estabelecer uma relação direta e exclusiva entre a realização de um novo certame e os 

potenciais prejuízos elencados. 

215. Assim, entende-se que, embora seja possível identificar alguns potenciais efeitos negativos 

oriundos da anulação da pré-qualificação realizada e consequente realização de um novo 

certame, uma vez confirmada as irregularidades, os potenciais efeitos negativos elencados, por 

não terem sido detalhadamente apresentados e comprovados, não podem justificar a obstrução 

do mister desta Corte. Além disso, há que se considerar a possibilidade de obtenção de 

benefícios, não só financeiros, num certame competitivo, superior ao somatório dos potenciais 

prejuízos alegados. 

216. Há se destacar que tais efeitos negativos poderiam ter sido mitigados, caso a 

Eletronuclear tivesse tomado medidas para ajuste ou repetição do certame, em sede de seu 

poder de autotutela. 
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IV. CONCLUSÃO 

217. Na presente instrução, foram analisadas a resposta à oitiva da Eletronuclear e a 

argumentação trazida aos autos pelo Consórcio UNA 3 acerca da inabilitação do Consórcio 

Construcap-Orteng, assim como das irregularidades apontadas na instrução preliminar da 

unidade técnica  referentes ao Edital de Pré-Qualificação GAC. T/CN-005/11.  

218. Em relação à restrição ilegal da competitividade do certame, conclui-se que subsistem três 

irregularidades relativas às cláusulas de qualificação técnica: 

v) Exigência de que cada empresa consorciada comprove capacidade de pelo menos 

quatro serviços diferentes: mantém-se o entendimento de que essa exigência resultou em 

ilegal restrição à competitividade do certame e extrapola o objetivo de se garantir a 

qualificação técnica necessária ao objeto (item II.1.4); 

vi) Caráter subjetivo de julgamento: mantém-se o entendimento de que, no julgamento dos 

documentos de habilitação, foram utilizados critérios reservados na interpretação de 

“empreendimento de grande porte” (item II.1.5); e 

vii) Exigência de que todos os atestados sejam referentes a "unidade de geração de energia 

elétrica de natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com 

turbinas a vapor e/ou a gás (caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou 

refinarias de petróleo e/ou indústrias petroquímicas e/ou plataformas para exploração de 

petróleo": mantém-se o entendimento de irregular e restritiva a exigência de que todos os 

atestados sejam vinculados a um dos tipos de obras listados no edital (item II.1.6). 

219. Diferentemente, acolhem-se os argumentos apresentados relativos à suposta ausência de 

critérios para definição dos quantitativos mínimos a serem comprovados, considerando-se 

elidida tal irregularidade apontada na instrução precedente (item II.1.3). 

220. De igual forma, com base nos novos elementos, reforma-se o entendimento anterior 

relativo à inabilitação do Consórcio Construcap-Orteng. Conclui-se que o consórcio 

representante deveria, de fato, ter sido inabilitado e, dessa forma, não deve prosseguir no 

certame, vez que um dos quatro critérios utilizados para sua inabilitação foi considerado 

regular - não comprovação de capacidade técnico-operacional relativa aos serviços de 

montagem de dutos de ventilação soldados (item II.1). 

221. Em decorrência das irregularidades no edital, será proposto o provimento parcial da 

representação com a consequente assinatura de prazo para que a Eletronuclear anule o 

procedimento de pré-qualificação GAC. T/CN-005/11.  

V. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

222. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo seu 

encaminhamento ao Gabinete do Ministro-Relator Raimundo Carreiro com a seguinte proposta:  

222.1 considerar a presente representação, no mérito, parcialmente procedente; 

222.2 assinar prazo de quinze dias, com fundamento no art. 251, caput, do Regimento 

Interno/TCU c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e o inciso IX do art. 71 da Constituição 

Federal, para que a Eletrobrás Termonuclear S.A. anule o ato de Pré-Qualificação GAC. 

T/CN-005/11, cujo objeto é a pré-seleção de empresas para realizar a montagem 

eletromecânica da Usina de Angra 3, devido à constatação de restrição ao caráter 

competitivo da licitação, em afronta ao caput do art. 3º, §3º do art. 30 e §1º do art. 44, 

ambos da Lei 8.666/1993; e 

222.3 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V do RI/TCU 
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*** 

13. Pontuo, por fim, que, durante a fase de instrução deste processo, ocorreram reuniões entre 

representantes da Eletrobrás Termonuclear S.A. e a equipe técnica da Secob-3, com a participação da 

minha assessoria.  

14.  O processo foi pautado novamente na Sessão de 14/11/2012, ocasião em que o Ministro 

Aroldo Cedraz formulou pedido de vista com base no art. 112 do RI/TCU. 

 

É o Relatório. 

 

 

 

VOTO 

 

 Conforme se verifica na instrução da Secob-3, apreciam-se, nesta assentada:  

 - o recurso de agravo interposto pela Eletronuclear contra a decisão cautelar expedida na 

fase inicial deste processo; 

 - as demais informações trazidas, até este momento, pela agravante, incluindo os 

esclarecimentos pertinentes à oitiva determinada nos termos do §3º do art. 276 do RI/TCU; 

 - os elementos adicionais ofertados pelas representantes em aditamento à inicial; 

 - parte das informações obtidas em recente auditoria realizada pela unidade técnica na obra 

da Usina de Angra-3, que também enfocou o edital questionado nesta representação. 

2. Inicio com a análise do agravo. 

3. Quanto à admissibilidade, anoto que o recurso é intempestivo, pois sua interposição 

ultrapassou o prazo de 5 (cinco) dias fixado no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal.  

4. Por outro lado, ainda que se invocasse o formalismo moderado para relevar a 

intempestividade e conhecer o agravo, seu julgamento estaria prejudicado por perda de objeto, em 

virtude do julgamento de mérito desta representação ora proposto. 

5. No caso presente, o objetivo da medida cautelar – de impedir a consumação de prejuízos à 

competitividade do certame decorrentes das falhas anotadas na pré-qualificação – é igualmente 

alcançado com a decisão de mérito, cujo descumprimento, ainda que durante o efeito suspensivo de 

eventual recurso, sujeita os responsáveis às sanções previstas na Lei 8.443/92, caso o Tribunal 

mantenha o comando para a anulação do procedimento.   

***    

6. Superada a questão preliminar, referente ao agravo, passo ao mérito da representação. 

7. De plano, imponho-me a anotar que o julgamento desta representação foi adiado por quatro 

vezes, não obstante o caráter de urgência do processo, como ressaltado pela própria Eletronuclear nas 

razões de seu agravo. Conforme anotei no Relatório, estas foram as razões para o adiamento da 

apreciação deste processo: 

- em 27/6/2012, para melhor estudo da matéria pelos demais membros do Colegiado;  

- em 4/7/2012, a pedido dos novos advogados constituídos pela Eletrobrás Termonuclear S.A., 

ocasião em que exarei o seguinte despacho à peça 92: 
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Acolho, em caráter excepcional, o pedido formulado pelos novos advogados da 
Eletrobrás Termonuclear S.A., para excluir o processo da pauta prevista para a Sessão do 
Plenário de 4/7/2012, de modo a viabilizar o estudo da matéria pelos causídicos recém-
nomeados. 

Ressalto que a mesma empresa, ao apresentar suas razões em recurso de agravo às 
peças 23 a 27, consignou o caráter de urgência que deve ser conferido a este processo 
de representação, de modo a não prejudicar o cronograma do empreendimento em 
questão. 

Dessa forma, conferi prioridade à instrução e à inclusão do processo em pauta.  
Não obstante, defiro o pedido em virtude da justificativa apresentada pelos novos 

patronos da Eletrobrás Termonuclear S.A., sopesando a relevância e a materialidade das 
questões enfocadas nesta representação, bem como que o pleito sob exame foi 
apresentado em nome da própria interessada na celeridade desta representação e, 
também, que a atuação deste Tribunal pauta-se pelo máximo respeito aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

Faço saber, ainda, que o processo deverá incluído na pauta da Sessão Plenária de 

11/7/2012. 

- em 11/7/2012, em que a exclusão de pauta decorreu de pedido da Advocacia-Geral da União, 

para que a União ingressasse no processo como parte interessada, fato não ocorrido até o presente 

momento; 

- em 26/9/2012, excluído de pauta para análise, pela unidade técnica, de novos memoriais 

apresentados pelas partes interessadas.  

8.         Acresço que essa última exclusão de pauta foi realizada também em respeito às colocações 

feitas pelo Ministro José Múcio, na fase de discussão do processo, no sentido de que, no entender de 

Sua Excelência, a Eletrobras Termonuclear não tivera oportunidade de defender-se das alegações dos 

autores da representação e que os autos não continham, até então, o pronunciamento conclusivo da 

Secob-3 sobre a necessidade de anular-se a Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11. 

9. Assim, em despacho à peça 115, restitui os autos à unidade técnica, determinando: 

i) a juntada dos novos documentos (memoriais);  

ii) que a Secretaria especializada analise seu conteúdo e se pronuncie formalmente, nos autos, se 

as referidas peças alteram, ou não, as análises e conclusões referentes a cada irregularidade 

apontada na instrução anterior dessa unidade, à peça 81;  

iii) que a Secob-3, após analisar as peças ora juntadas, se pronuncie expressamente sobre o 

mérito desta representação e, especialmente, sobre a necessidade, ou não, de anular-se o 

procedimento de pré-qualificação enfocado no processo. 

10. Acresço que tais medidas foram adotadas para selar ainda mais o meu respeito aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.  

11. Isso porque, desde a primeira vez que trouxe o feito à deliberação deste Plenário, essas 

prerrogativas já haviam sido exercidas pelas partes.  

12. Quanto ao direito de contraditório da Eletronuclear, saliento que a decisão referente à 

cautelar recorrida foi expressa no sentido de solicitar que a empresa apresentasse “os esclarecimentos 

que julgar necessários em face dos fatos e questionamentos enfocados nesta representação” (item 

14.3 da referida decisão, reproduzido no §2º do Relatório). Nesses termos, a referida empresa 

apresentou os elementos de defesa constantes à peça 30, paralelamente à interposição do agravo.  
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13. Posteriormente, também foram apresentados memoriais pela Eletronuclear e pelas 

empresas interessadas. Todos os argumentos foram devidamente analisados pela unidade técnica, 

conforme as instruções levadas ao Relatório. 

14. Ademais, após o término da fase de instrução, ocorreram reuniões entre representantes da 

Eletrobrás Termonuclear S.A. e a equipe técnica da Secob-3, com a participação da minha assessoria. 

15. Essas várias intercorrências processuais demonstram a complexidade da matéria discutida 

nesta representação, merecendo deste Relator todos os cuidados na respectiva instrução, 

principalmente quanto à franquia, aos interessados, de amplas oportunidades de contraditório e defesa, 

sempre no afã de aproximar-se ao máximo da verdade material subjacente ao processo. 

16. Conforme se verifica a partir da última instrução da Secob-3, as apurações conduzidas no 

processo, incluindo as informações veiculadas nos memoriais, elidiram parte das alegações formuladas 

pelas autoras da representação. Restaram não justificadas, no entender da Secob-3, as seguintes 

impropriedades:  

a) exigência de que cada empresa consorciada comprove capacidade de executar pelo 

menos quatro serviços diferentes, restringindo injustificadamente a competitividade do 

certame, por tratar-se de exigência que extrapola a real necessidade de qualificação técnica para 

a execução do objeto (item II.1.4”); 

b) falta de definição clara e precisa do que seja “empreendimento de grande porte”, para 

fins de prova de capacidade técnica, ensejando subjetividade na análise dos certificados;  

c) restrição injustificada dos atestados de capacidade técnica a apenas alguns tipos 

específicos de empreendimentos (“unidade de geração de energia elétrica de natureza 

termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás 

(caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias 

petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo"). 

17. Em vista disso, a unidade técnica reformulou sua proposta original para considerar 

parcialmente procedente a representação e assinar prazo para a anulação da “Pré-Qualificação 

GAC. T/CN-005/11 (...) devido à constatação de restrição ao caráter competitivo da licitação, em 

afronta ao caput do art. 3º, §3º do art. 30 e §1º do art. 44, ambos da Lei 8.666/1993”, arquivando-se o 

processo. 

18. Sem prejuízo dessa proposta, a Secob-3 também concluiu que os atestados apresentados 

pelo Consórcio Construcap-Orteng – autor da representação – não atestaram sua capacidade técnica 

para participar do certame, consoante as peculiaridades técnicas do empreendimento (item referente à 

execução de dutos de ventilação soldados). 

19. Assentados esses esclarecimentos, permito-me divergir da unidade técnica quanto à 

proposta de anulação do procedimento enfocado nesta representação. 

20. De acordo com a unidade técnica, a primeira razão para anular-se a pré-qualificação 

questionada neste processo é a “exigência de que cada empresa consorciada comprove capacidade de 

executar pelo menos quatro serviços diferentes”.  

21. Para a Eletronuclear, essa redundância na exigência de atestados pretende garantir a 

continuidade do contrato, em caso de execução por consórcio, na hipótese de interrupção de serviços 

por parte de alguma das consorciadas.  Em tal circunstância, o serviço poderia ser executado por outra 

empresa integrante do consórcio.  

22. A Secob-3, por seu turno, compreende que a segurança pretendida com essa redundância 

poderia ser alcançada com a exigência de atestados de capacidade técnica para apenas dois itens, e não 

quatro. Para fortalecer sua alegação, a unidade técnica teceu o seguinte registro: 
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 ... considerando que todos desclassificados demonstraram capacidade técnica de executar 

pelo menos dois serviços relevantes da obra sem somar quantitativos de atestados, conclui-se 

que a vedação à soma de quantitativos combinada com a exigência de que cada consorciada 

demonstrasse capacidade técnica para quatro itens configurou-se como restrição ilegal ao 

caráter competitivo da licitação. 

23. Permito-me divergir dessa conclusão. Após a leitura mais atenta da tabela-resumo do 

resultado da habilitação técnica dos participantes da pré-qualificação (peça 78), pude verificar que, 

diferentemente do afirmado pela Secob-3, a maioria das empresas integrantes dos consórcios 

desclassificados atendeu a esse requisito do edital. A única a não atender esse requisito foi a Orteng, 

que não teve nenhum certificado acolhido. A tabela a seguir detalha essa informação: 

 

 

Consórcio Empresa Número de itens com 

certificados aceitos 

Pacote 1 Pacote 2 

Construcap-Orteng Construcap CCPS Eng. e Comércio 

S/A 

6 5 

Orteng Equipamentos e Sistemas 

Ltda. 

0 0 

Itaorna Construtora OAS Ltda. 4 4 

SOG Óleo e Gás S/A 5 6 

Participação individual Skanska Brasil Ltda. 5 6 

  Fonte: peça 78 dos autos 

24. Quanto aos dois consórcios habilitados – UNA 3 (Construtora Andrade Gutierrez S/A, 

Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construções e Comércio Camargo Correa S/A e UTC 

Engenharia S/A) e ANGRA 3 (Construtora Queiroz Galvão S/A, EBE Empresa Brasileira de 

Engenharia S/A e Techint Engenharia e Construções S/A) – todas as suas empresas integrantes 

comprovaram capacidade técnica para cinco ou mais itens de cada pacote, exceto a UTC Engenharia 

S/A que, no pacote 1, limitou-se aos quatro atestados exigidos no edital. 

25. Em vista disso, percebe-se que essa exigência do edital (de comprovação de capacidade 

técnica de cada empresa consorciada para executar, no mínimo, quatro itens dos contratos) não impôs 

restrição demasiada ou injustificada ao certame.  

26. Assentada essa conclusão, saliento, ainda, que a redundância de quatro certificados, 

exigida pela Eletronuclear, é uma prerrogativa do seu poder discricionário, haja vista que as 

peculiaridades da construção e da montagem de uma usina termonuclear exigem cautelas especiais por 

parte da empresa contratante. 

27. Assim, considero elidida essa questão. 

28. Em relação à segunda irregularidade anotada pela Secob-3 – falta de definição clara e 

precisa do que seja “empreendimento de grande porte”, para fins de prova de capacidade técnica, 

ensejando subjetividade na análise dos certificados –, embora considere esse achado procedente, não 

vejo nele gravidade bastante para justificar a anulação do procedimento questionado.  

29. É que, à semelhança do verificado no tópico anterior, os efeitos dessa impropriedade sobre 

a pré-qualificação sob exame foram pouco significativos. Entre as 12 empresas que participaram do 
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procedimento, somente um atestado foi impugnado por desconformidade com essa exigência. Isso é 

verificado a partir dos relatórios finais que apreciaram os recursos à comissão de licitação (peças 74 e 

75). De acordo com esses documentos, em apenas um item para uma única empresa houve a recusa de 

atestado em face de os serviços prestados não serem considerados como vinculados a empreendimento 

de "grande porte". Trata-se do atestado fornecido pelo Estaleiro Mauá em favor da empresa Orteng 

(uma das autoras da representação), relativamente aos subitens 5.7.2.2.7 ("loops" de instrumentação) e 

5.7.2.2.8 (Raio X e/ou gamagrafia). 

30. A par disso, a rejeição desse único certificado não foi a causa única para a desclassificação 

do Consórcio Construcap-Orteng. A própria Secob-3 reconhece, em sua instrução final, que as autoras 

da representação não lograram comprovar sua capacidade técnica para participar do certame, 

consoante as peculiaridades técnicas do empreendimento, no que tange ao item referente à execução de 

dutos de ventilação soldados (vide § 18 deste Voto). 

31. Portanto, embora reconheça que a expressão “grande porte” careceu de uma definição mais 

precisa no edital – razão por que considero a representação procedente neste ponto –, resta 

demonstrado que essa imprecisão não implicou, por si só, a desclassificação de nenhuma das 12 

empresas participantes. Logo, deve-se reconhecer que essa falha não possui gravidade suficiente para 

impor a nulidade da Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11. 

32.  A mesma peculiaridade se verifica em relação ao terceiro achado que a unidade técnica 

considerou não elidido (exigência de que os atestados se referissem apenas a determinados tipos de 

empreendimento).  

33. De acordo com as peças 74 e 75, referentes às análises dos recursos à comissão de 

licitação, somente o atestado fornecido pela Goiasa Goiatuba Álcool Ltda., em favor da Construcap, 

foi recusado com base nesse requisito, porquanto se referia a ampliação de usina de álcool, ao passo 

que o edital restringia os certificados a obras referentes a “unidades de geração de energia elétrica de 

natureza termonuclear e/ou termoelétricas, movidas exclusivamente com turbinas a vapor e/ou a gás 

(caldeira, turbina, gerador e equipamentos agregados) e/ou refinarias de petróleo e/ou indústrias 

petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo".  

34. Aplica-se, aqui, a mesma observação feita no tópico anterior, de que essa recusa de 

certificado não foi a causa única para a desclassificação do Consórcio Construcap-Orteng, haja vista 

que a Secob-3 reconheceu que esse grupo não lograria habilitação no certame por não cumprir o 

requisito referente à soldagem de tubos. É dizer, esse achado não trouxe nenhum prejuízo efetivo à 

competitividade da futura licitação. 

35. Por outro lado, ainda que essa exigência houvesse, por si só, desclassificado algum 

participante do futuro certame, considero que, em casos da espécie, a restrição dos certificados a 

determinados tipos de obras e serviços resulta do poder discricionário de avaliação técnica da 

Eletronuclear quanto aos requisitos de qualidade e segurança do empreendimento. Sabe-se que a 

montagem de uma usina termonuclear é complexa, pois envolve estruturas internas interdependentes, 

elevado grau de exigência quanto à segurança operacional e manutenção corretiva onerosa, entre 

outras peculiaridades que impõem redobrada qualidade na sua montagem inicial. Assim, caso este 

Tribunal afastasse tal exigência, estaria assumindo o risco de impor à Eletronuclear o acolhimento de 

atestados de empresas sem a expertise necessária para esse tipo de obra.  

36. Portanto, considero a representação improcedente quanto a este ponto. 

37. À luz dessas ponderações, rejeito a proposta de anulação da Pré-qualificação GAC. T/CN-

005/11. 

38. Sem prejuízo dessa conclusão, assiste razão à unidade técnica ao ressaltar o fato de que 

somente dois consórcios restaram habilitados para concorrer a dois pacotes de serviços que não 
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poderão ser adjudicados a apenas um licitante. Esse fato implica que a competitividade efetiva da 

licitação, ou seja, na fase de lances pelo melhor preço, será praticamente nula.  

39 Para minimizar esse efeito negativo, considero importante recomendar à Eletronuclear que, 

ao fixar as regras para a futura licitação, condicione a adjudicação do objeto à aceitação, pela 

adjudicatária, do menor preço oferecido entre todos os lances, à semelhança do procedimento 

preconizado no art. 4º, inciso XVII1, da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão). Essa medida se justifica 

diante da possibilidade de uma única licitante, entre as duas participantes, ofertar o menor preço para 

ambos os pacotes. Em tal hipótese, as regras da pré-qualificação imporiam a adjudicação de apenas um 

lote pelo menor preço, o que afrontaria o princípio da economicidade e o próprio objetivo basilar das 

licitações que é a obtenção da “melhor proposta”, conforme o caput do art. 3º da Lei 8.666/93.  

40. Essa recomendação deverá ser objeto de monitoramento pela Secob-3, nos termos dos arts. 

243 e 250, inciso III, in fine, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo do acompanhamento 

concomitante dos demais procedimentos inerentes à respectiva licitação, na forma dos arts. 241 e 242 

do RI/TCU, especialmente no que tange à elaboração/finalização do projeto básico e do respectivo 

orçamento. 

41. Em face da materialidade, da relevância e da complexidade dos serviços em questão, faz-se 

oportuno determinar, desde logo, a inclusão do empreendimento em questão (obras e montagem 

eletromecânica da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA – Usina 

Termonuclear de Angra 3) no Fiscobras 2013. 

42. Outra anotação a fazer é que o memorial apresentado pelos novos advogados da 

Eletronuclear noticiou a existência dos mandados de segurança MS 2012.02.01.058112 e MS 

2012.02.01.067034, impetrados pelas autoras desta representação em virtude da sua inabilitação na 

multicitada Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, cujos pedidos foram indeferidos, em grau de recurso, 

no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim, é oportuno encaminhar cópia dos 

presentes Relatório, Voto e Acórdão ao Presidente do TRF da 2ª Região, para ciência. 

43. Por fim, anoto que o julgamento de mérito desta representação implica a revogação da 

medida cautelar que incide neste processo. 

 

                   Do exposto, VOTO por que seja aprovado o Acórdão que ora submeto a este Colegiado. 

 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de novembro de 
2012. 

 
 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO  
Relator 

                                                 
1 XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI [hipóteses em que o objeto não puder ser adjudicado ao 

ofertante da melhor proposta], o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente [autor da melhor proposta em 

condições de cumprir o objeto] para que seja obtido preço melhor; 
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ACÓRDÃO Nº 3238/2012 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 011.765/2012-7.  

2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Representação (com Agravo)  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessados: Construcap - Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamento e Sistemas Ltda. 

(integrantes do Consórcio Construcap-Orteng); e Construtora Andrade Gutierrez S.A., Construtora 

Norberto Odebrecht S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e UTC Engenharia S.A 

(integrantes do Consórcio UNA 3)  

4. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. -  GRUPO ELETROBRAS - MME. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secob-3. 

8. Advogados constituídos nos autos: Marçal Justen Filho (OAB/PR 7468), Maria Augusta Rost 

(OAB/DF 37.017), Ricardo Barreto de Andrade (OAB/DF 32.136) e outros [Orteng Ltda. e 

Construcap S.A.]; Walter Costa Porto (OAB/DF 6098), Antonio Perilo Teixeira (OAB/DF 21.359) e 

outros [Eletronuclear], Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Tathiane Vieira Viggiano 

Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros [Andrade Gutierrez S.A., Norberto Odebrecht S.A., Camargo 

Corrêa S.A. e UTC S.A.] 

 

9. Acórdão: 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelas empresas Construcap – 

CCPS – Engenharia e Comércio S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., noticiando supostas 

irregularidades na Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, conduzida pela Eletrobrás Termonuclear S.A., 

voltada à licitação de serviços de montagem eletromecânica com fornecimento de materiais e 

equipamentos da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA (Angra 3), em 

que se aprecia, preliminarmente, nesta deliberação, recurso de agravo interposto pela Eletrobrás 

Termonuclear S.A. contra medida cautelar que suspendeu o curso do procedimento, bem como o 

mérito da representação.  

 

        ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do 

Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1  não conhecer do recurso de agravo interposto pela Eletrobrás Termonuclear S.A., por ser 

intempestivo; 

9.2   nos termos do art. 113 da Lei 8.666/93, conhecer da presente representação para, no mérito, 

considerá-la parcialmente procedente; 

9.3      revogar a medida cautelar incidente neste processo, que suspendeu o curso da Pré-qualificação 

GAC. T/CN-005/11, tendo em vista o julgamento de mérito deste processo;  

9.4     com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, recomendar à Eletrobrás 

Termonuclear S.A. que, em respeito ao princípio da economicidade e ao objetivo basilar das licitações, 
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de obtenção da “melhor proposta”, consoante o caput do art. 3º da Lei 8.666/93, ao fixar as regras para 

a licitação decorrente da Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11, condicione a adjudicação do objeto à 

aceitação, pela adjudicatária, do menor preço oferecido entre todos os lances, à semelhança do 

procedimento preconizado no art. 4º, inciso XVII, da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão); 

9.5    determinar à Secob-3, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso II, in fine, do Regimento Interno do 

Tribunal, que monitore o cumprimento da recomendação descrita no subitem 9.4, sem prejuízo do 

acompanhamento concomitante dos demais procedimentos inerentes à respectiva licitação, na forma 

dos arts. 241 e 242 do RI/TCU, especialmente no que tange à elaboração/finalização do projeto básico 

e do respectivo orçamento, submetendo os resultados, oportunamente, ao relator deste processo; 

9.6   determinar, desde logo, a inclusão do empreendimento em questão (obras e montagem 

eletromecânica da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA – Usina 

Termonuclear de Angra 3) no Fiscobras 2013;  

9.7   encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam: 

9.7.1  ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para ciência do juízo competente, por tratar-se de 

matéria conexa com o objeto dos mandados de segurança MS 2012.02.01.058112 e MS 

2012.02.01.067034, impetrados pelas autoras desta representação em virtude da sua inabilitação na 

multicitada Pré-qualificação GAC. T/CN-005/11; 

9.7.2   à Presidência da Eletrobras Termonuclear S/A, para ciência e cumprimento da determinação ora 

expedida; 

9.7.3    aos interessados indicados no subitem 3.1, por intermédio dos respectivos advogados, nos 

termos do art. 179, §7º, do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.8  autorizar o arquivamento do processo após as comunicações cabíveis; 

  

10. Ata n° 49/2012 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 28/11/2012 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3238-49/12-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar 

Rodrigues, Augusto Nardes (na Presidência, na votação do item 9.1), Aroldo Cedraz (Revisor), 

Raimundo Carreiro (Relator), José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira. 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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