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Item 4–I, “a”, “b”, “c”, “d”. “e” e “f”

Não merecem acolhimento as impugnações apresentadas nos itens 

tendo em vista que as referidas exigências não se aplicam ao objeto licitado.

De igual modo, o Item 4 – I, “e”njá encontra

 

Item 4 – II 

Acolhe em parte o quanto impugnado no refe

participação de licitante inscrita no CREA

nova redação ao item 11.2.3 do Edital, sem a exclusão de participação de licitante inscrita no CRQ, a 

saber: 

 

11.2.3 Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

comprove atividade relacionada com o objeto desta lici

social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuar como responsável técnico (modelo de indicação ane

das formas a seguir:  

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica do 

serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

c) Apresentação de atestado de capacidade: 
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e “f”: 

Não merecem acolhimento as impugnações apresentadas nos itens 4 – I, “a”, “b”, “c”, “d” e “f”, 

tendo em vista que as referidas exigências não se aplicam ao objeto licitado. 

já encontra-se previsto no Edital e Termo de Referência.

Acolhe em parte o quanto impugnado no referido item para fazer constar a possibilidade de 

participação de licitante inscrita no CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conferindo 

nova redação ao item 11.2.3 do Edital, sem a exclusão de participação de licitante inscrita no CRQ, a 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da Licitante da região, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta licitação.  

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas.  

e o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuar como responsável técnico (modelo de indicação anexo VIII deste edital), numa 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida das partes;  

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica do 

serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora.  

c) Apresentação de atestado de capacidade:  

I, “a”, “b”, “c”, “d” e “f”, 

se previsto no Edital e Termo de Referência. 

rido item para fazer constar a possibilidade de 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conferindo 

nova redação ao item 11.2.3 do Edital, sem a exclusão de participação de licitante inscrita no CRQ, a 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química – CRQ ou 

CREA, da região da sede da Licitante da região, que 

tação, em plena validade e com indicação do objeto 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

e o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

xo VIII deste edital), numa 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica do 
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c.1) Comprovação de capacidade técnico

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação.  

c.2) Comprovação da capacid

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente

e compatível com o objeto da licitação; 

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

redação: 

 

6. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Region

CRQou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta lici

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

inabilitará todas as envolvidas; 

6.3. Comprovação que a Licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a 

seguir:  

a) Carteira de trabalho/ CTPS, no caso de funcionário do qu

b) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

c) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo determinado, com a data de assinatura 

anterior a data de abertura das propostas, com Firma reconhe

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

comprometendo-se a compor o quadro técnico da empresa, no caso de a licitante vir a ser a vencedora. 

6.4. Apresentação do atestado de Capacid

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

Comprovação da capacidade técnico

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de a

da licitação; 

 

Item 4 – III 
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c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional com registro no CRQ ou CREA: pelo menos 

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente

e compatível com o objeto da licitação;  

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Region

ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da Licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta licitação;  

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

6.3. Comprovação que a Licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

(um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a 

a) Carteira de trabalho/ CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

c) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo determinado, com a data de assinatura 

anterior a data de abertura das propostas, com Firma reconhecida das partes.  

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

se a compor o quadro técnico da empresa, no caso de a licitante vir a ser a vencedora. 

6.4. Apresentação do atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de capacidade técnico

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

rovação da capacidade técnico-profissional com registro no CRQ ou CREA

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente e compatível com o objeto 

1 (um) atestado em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

profissional com registro no CRQ ou CREA: pelo menos 

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente 

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química – 

, da região da sede da Licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

6.3. Comprovação que a Licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

(um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a 

c) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo determinado, com a data de assinatura 

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

se a compor o quadro técnico da empresa, no caso de a licitante vir a ser a vencedora.  

ade Técnica: Comprovação de capacidade técnico-operacional: 

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;  

ou CREA: pelo menos 01 (um) 

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 

tividade penitente e compatível com o objeto 
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A possibilidade de Subcontratação parcial do objeto

ficando a critério desta, após análise de cada objeto, permiti

permiti-la no objeto ora licitado, por entender que as empresas interessadas em execut

possuem qualificação técnica e operacional, suficiente para execução total do objeto, 

lo, no todo ou mesmo em parte, descaracterizaria a própria licitação e o caráter 

contratos administrativos. 

Outrossim, tanto o item 15.4 do edital, quanto a Cláusula Décima Primeira da minuta do contrato, traz 

a possibilidade excepcional, desde que exista prévia e expressa anuência da Contratante

necessária para atender conveniência da Administração decorrente de fato superveniente (TCU 

´Acórdão 6.532/2010 – 1ª Câmara e TCU Acórdão 3.378/2012 Plénário).

Diante do exposto não procede a argumentação apresentada pela impugnante.

 

Item 4 – IV 

Trata-se de vício sanável, uma vez que o próprio Termo de Referência em seu item 2 (Regência legal) 

faz menção a Resolução ANVISA RDC nº. 22/2018.

Assim, na redação do item 9.10 do Termo de Referência, anexo do Edital ora impugnado, onde consta 

Resolução ANVISA RDC nº. 306/2004, deverá constar Resolução ANVISA RDC nº. 222/2018.

Cumpre salientar que, esta correção em nada altera as exigências de caráter técnico e sanitário qu

embasam o presente processo. 

 

Item 4 – V 

Aspecto contratual a ser analisado pela COMPEL.

Item 4 – VI 

Aspecto contratual a ser analisado pela COMPEL.
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A possibilidade de Subcontratação parcial do objeto é ato discricionário da Administração Pública, 

ficando a critério desta, após análise de cada objeto, permiti-la ou não.Optou a Adm

la no objeto ora licitado, por entender que as empresas interessadas em execut

possuem qualificação técnica e operacional, suficiente para execução total do objeto, 

lo, no todo ou mesmo em parte, descaracterizaria a própria licitação e o caráter 

Outrossim, tanto o item 15.4 do edital, quanto a Cláusula Décima Primeira da minuta do contrato, traz 

possibilidade excepcional, desde que exista prévia e expressa anuência da Contratante

necessária para atender conveniência da Administração decorrente de fato superveniente (TCU 

1ª Câmara e TCU Acórdão 3.378/2012 Plénário). 

nte do exposto não procede a argumentação apresentada pela impugnante. 

se de vício sanável, uma vez que o próprio Termo de Referência em seu item 2 (Regência legal) 

esolução ANVISA RDC nº. 22/2018. 

9.10 do Termo de Referência, anexo do Edital ora impugnado, onde consta 

Resolução ANVISA RDC nº. 306/2004, deverá constar Resolução ANVISA RDC nº. 222/2018.

Cumpre salientar que, esta correção em nada altera as exigências de caráter técnico e sanitário qu

Aspecto contratual a ser analisado pela COMPEL. 

Aspecto contratual a ser analisado pela COMPEL. 

é ato discricionário da Administração Pública, 

Optou a Administração por não 

la no objeto ora licitado, por entender que as empresas interessadas em executar os serviços 

possuem qualificação técnica e operacional, suficiente para execução total do objeto, e, subcontratá-

lo, no todo ou mesmo em parte, descaracterizaria a própria licitação e o caráter intuitu personaedos 

Outrossim, tanto o item 15.4 do edital, quanto a Cláusula Décima Primeira da minuta do contrato, traz 

possibilidade excepcional, desde que exista prévia e expressa anuência da Contratante e seja 

necessária para atender conveniência da Administração decorrente de fato superveniente (TCU 

 

se de vício sanável, uma vez que o próprio Termo de Referência em seu item 2 (Regência legal) 

9.10 do Termo de Referência, anexo do Edital ora impugnado, onde consta 

Resolução ANVISA RDC nº. 306/2004, deverá constar Resolução ANVISA RDC nº. 222/2018. 

Cumpre salientar que, esta correção em nada altera as exigências de caráter técnico e sanitário que 

 


