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À 

COMPEL 

Att. Sr. Antonio Sergio Moura de Sousa 

TOMADA DE PREÇO N.º006/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E CAMPO BOSQUE GUARAÍPE - NA RUA CAMPINAS, BOSQUE 

GUARAÍPE EM BARRA DE JACUÍPE, NO DISTRITO DE MONTE GORDO, DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI - BAHIA (CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXAS AO 

PROCESSO). 

 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 05 

Gostaria de saber sobre o edital de Tomada de Preço nº 006/2020, é solicitado parcelas relevante com os 
quantitativo. 

Já nos outros Editais de Tomada de Preço nº 008/2020 e 009/2020, não é solicitado as quantidades,  e 
sim acho correto somente os serviços  sem as quantidades por ser uma Tomada de Preço. 

- EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO: 375,00 m²; 

- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA: 75,00 m² 

Para Tomadas de Preço só pode ser exigido os serviços semelhante.  

Tanto que na planilha no item dos serviços tem menos de 10% do valor do orçamento. 

3.2.1.6  CP_014 Próprio 

MURO DE ARRIMO DE 
ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA - REF SINAPI 
73844/001 

m³ 
              

151,67 
560,10 674,08 102.237,71 

É bom verificar o valor  R$ 151,67 X 560,10 = R$ 84.950,37 

 Meu entendimento Esta correto? 

Resposta: 
Esclarecemos que a fixação dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra foram estabelecidos 

50% dos quantitativos.     

A própria Constituição Federal preconiza a exigência de qualificação técnica necessária para salvaguardar 

o cumprimento das obrigações de forma a cumprir o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o 

art. 3º da Lei nº 8.666/1993, ressalvados os casos especificados na legislação e assegurando a igualdade 
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de condições a todos os concorrentes, solicitando as exigências de atestados de capacidade técnica aos 

mínimos que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução dos respectivos serviços:  

Neste sentido, foram descritas no instrumento convocatório as condições legais, as quais são as 

estritamente necessárias para que o Contrato seja firmado com empresa que possua condições técnicas 

de executar os serviços.  

Os percentuais exigidos – 50% (cinquenta por cento) vão ao encontro das diretrizes da Corte de Contas da 

União, a qual em diversos julgados apresentou que tal percentual pode ser utilizado a fim que as 

empresas comprovem que executaram os serviços compatíveis com o objeto da licitação, como exemplos:  

“9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, não 

estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior 

relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para 

tal extrapolação deverão estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, 

previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, 

em observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do § 1º do 

art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93;” (Acórdão-1284/03-Plenário)  

“18. O entendimento do TCU sobre o assunto foi firmado na Súmula 263/2011, cujo 

enunciado é reproduzido a seguir: 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.  

Enfim, é necessário que a licitante atenda a exigência do edital. 

 

Camaçari, 13 de outubro de 2020 

 
Leon Franco 
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