
 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 015/2016 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO: 00641.11.07.611.2016 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Gestão plena do 
Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios Públicos do 
Município com fornecimento de mão de obra e materiais, compreendendo: 1. Gestão de Energia 
Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento 
de Demandas da Iluminação Pública SADIP; 3. Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial do 
sistema de Iluminação Pública; 4. Cadastro Geo-referenciado da Iluminação Pública; 5. Implantação 
do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública; 6. Gerenciamento do Sistema 
Elétrico dos Prédios Públicos; 7. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema 
de Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 8. Outros Serviços Técnicos Especializados; 9. 
Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 
 

ESCLARECIMENTO X 
 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta - 01: 
 
O requerente se mostrou interessado em participar da licitação em epígrafe, oportunidade 

na qual retirou o edital e analisou seus requisitos técnicos e jurídicos. 

 Após a conferência, percebeu que neste edital havia um item que não só restringia 

sua participação no certame, como viola de forma direta os princípios da legalidade, 

impessoalidade busca da proposta mais vantajosa e eficiência da Administração. 

 Diante do item 14.1.3, foi previsto: 

14.1.3. Apresentação de atestado de capacidade: a) Comprovação 
de capacidade técnico-operaciOnal pelo menos 01 (um) atestado em 
nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, suficientes para comprovar a aptidão em execução de obras 
similares em porte e complexidade ao objeto desta licitação, 
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 
acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 
— CAT, contempladas separadamente ou em conjunto em um único 
atestado, para as seguintes parcelas de relevância: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 Ao assim proceder, o edital está restringindo o caráter competitivo da licitação, haja 

vista que busca não só o atestado de capacidade técnica dos engenheiros (corpo técnico 

da empresa) mas também das licitantes (própria empresa). 

 O próprio CONFEA, assim como vários CREA’s de vários estados brasileiros, em 

suas resoluções e orientações, já se posicionaram de forma clara no sentido de que a 

capacidade técnica de uma pessoa jurídica é representada pelo seu corpo técnico, 

através do acervo técnico destes profissionais. 

RESOLUÇÃO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 
Art. 48 A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico. 
 

No entendimento da jurisprudência contemporânea, é disposto: 
 
TRF-2 - APELACÃO REEXAME NECESSÁRIO APELREEX 427636 
RJ 
2007.51.01.031286-2 (TRF-2L 

Data de publicação: 02/12/2008   

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. INABILITAÇÃO. 
EXIGÊNCIA ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA EM NOME 
DO LICITANI. RESENTAÇÃO DE ATESTADO EM NOME DO 
QUADRO TECNICO. FORMALISMO EXCESSIVO, 
INJUSTIFICADO, NO CASO CONCRETO. POSTULADO DA 
PROPORCIONALIDADE 1) A exigência em questão diz respeito a 
apresentação de atestado de capacidade técnica, em nome da 
licitante (item 7.2 fls. 33). O atestado apresentado, in casu, está em 
nome dos profissionais integrantes do quadro técnico da licitante. 
Em razão disso, a Autora foi inabilitada do certame. 2) 
Considerando-se, a uma, que o acervo técnico de uma pessoa 
jurídica é representado pelos acervos técnicos dos pofissionais 
do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos 
devidamente contratados (Art. 40 da Resolução CONFEA n° 
317/86 fls. 135); a duas, que restou incontroverso nos autos que a 
Ré já aceitou os documentos que ora rejeita em anterior 
concorrência; e, a três, que a proposta apresentada pela Autora foi, 
efetivamente, a de menor preço diferença que, segundo alega, foi na 
ordem de quatro milhões de reais (fls. 500), proposta 
manifestamente mais vantajosa para a Administração, a eliminacão 
da Autora, pelo motivo exposto, revela-se manifestamente 
desproporcional, à luz da ponderação dos fatores envolvidos, 
neste caso concreto. 3) Destarte, não há que se falar, como se 
alegou, em ofensa aos princípios da vinculação ao edital, da 
legalidade, da igualdade entre os licitantes e da supremacia do 
interesse público, tampouco em invasão do mérito administrativo, 
quando evidente que a consideração desses princípios, conforme 
pretendido pela Apelante, não atende à diretriz metódico-
ponderativa maior imposta pelo postulado da proporcionalidade nos 



termos expostos. 4) Com efeito, rigorismos formais extremos 
exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária 
à finalidade da lei, (...) (Grifos nossos)  
 

Neste sentido, o texto supramencionado foi repetido pelo próprio CREA/MG, em suas 
orientações técnicas no site:   

Acervo Técnico - Pessoa Física   

Certidão de Acervo Técnico - CAT   

O Acervo Técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao 
longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e 
registradas no Crea por meio de A.R.T. - Anotação de 
Responsabilidade Técnica. É constituído pelas atividades finalizadas 
cujas A.R.T.s correspondentes tenham sido baixadas, ou caso 
contrário tenha apresentado atestado que comprove a execução de 
parte das atividades nela consignadas. Entende-se por Acervo 
Técnico toda a experiência adquirida ao longo da vida de um 
profissional, desde que compatível com suas atribuições. Constitui o 
Acervo Técnico todas as obras/serviços cujas A.R.T.s foram 
anotadas na época devida.   

Acervo técnico de pessoa jurídica:   

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em 
função da alteração dos acervos dos profissionais integrantes de 
seu quadro técnico. (Grifos nossos) 

http://www.crea-mg.org.br/servicos/Certidoes/Paginas/Outras-
certidoes.aspx  

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.   

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos § 5 a 12 
deste artigo e no art. 30 da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 



certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação. (Grifos nossos)  
 

Conforme delineado acima, a legislação contemporânea é unanime no sentido de que 
quaisquer cláusulas que restrinjam o caráter competitivo da licitação devem ser retiradas de 
pronto do edital, haja vista o atendimento dos princípios administrativos norteadores, em 
especial o princípio da busca da proposta mais vantajosa.  
 
Nas palavras do Tribunal de Contas da União, é disposto: 

 
Abstenha-se de incluir condições de habilitação técnica restritivas ao  
caráter competitivo do certame, em respeito ao art. 30, da Lei no 
8.666/1993. 
Acórdão 2883/2008 Plenário 
 
Não inclua nos editais de licitação exigências não previstas em lei ou 
irrelevantes para a verificação da qualificação técnica das licitantes 
em obediência ao art. 30, § 1º, I, da Lei no 8.666/1993.  
Acórdão 2864/2008 Plenário 
 

Desta feita, resta evidenciado o prejuízo a esta Prefeitura em manter esta condição 
restritiva, o que ocasionará em redução do número de participantes, e onerarão aos cofres 
públicos, além do ferimento aos princípios administrativos norteadores.  
 
Assim pergunta, será mantida tal exigência restritiva? 
 
 
Resposta - 01: 
 
A vedação se refere ao, II, § 1º do art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no que tange a exigência do 
subitem 8.2.4 - qualificação técnica do edital, está previsto no dispositivo do II do art. 30 da 
referida lei conforme transcrita abaixo: 
 
 
Aquele inciso fazia restrições razão da sua vedação, o que não ocorre com o inciso II do art. 30 da 
referida lei, que tem o condão tão-somente de comprovar a experiência da licitante frente ao objeto 
que irá executar. Sendo assim, transcreveremos a exigência com a finalidade de demonstrar que em 
momento algum houve exigência desrrazoavel, ou que visem frustrar a competitividade. 
 

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

 

Corroborando com o entendimento que rege essa esta Comissão o Tribunal de Contas da União -  
TCU n.º 006.156/2011-8, se manifestou no seguinte sentido:   

 



“Não é outra a doutrina do Procurador-Geral do Ministério Público Especial 
junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, em sua obra Licitações e Contratos 
Administrativos, páginas 238/239. Veja-se: 

 
“O art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, veda a exigência de 
quantidades mínimas. De fato, atestado que comprove a responsabilidade 
por obra de características compatíveis já evidencia a capacidade técnica. 
 
O texto do inciso II do art. 30 menciona a comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação. O que está em exame é a 
aptidão do licitante para executar objeto semelhante ao da licitação e 
não quantas vezes já executou objeto semelhante. Em tese, a empresa 
que apresentar somente um atestado esta tão apta quanto aquela que 
apresentar dois atestados. 
 

 (...) 
 
A palavra ‘atestados’, citada no § 1º, encontra-se no plural porque o 
licitante tem a liberdade de apresentar tantos atestados quantos julgar 
necessários para comprovar sua aptidão. (...) 
 
O que se verifica no texto do § 1º do art. 30 é referência a atestados que, 
em qualquer quantidade, sejam capazes de comprovar a aptidão do 
particular”. 
 

161. Demais disso, precedentes do TCU revelam ser essa a melhor 
interpretação ao dispositivo analisado. 
 
“34. A verificação da qualificação técnica, conforme artigo 30 da Lei nº 
8.666, de 1993, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar 
cumprimento às obrigações assumidas com a Administração Pública, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, não podendo a sua 
comprovação ser feita mediante a formulação de exigências 
desarrazoadas, que comprometam a observância do princípio 
constitucional da isonomia. 

 

Conforme preconiza a Constituição Federal (inciso XXI do artigo 37) a exigência de qualificação 
técnica tem o propósito de salvaguardar o cumprimento das obrigações, ipsis verbis:     
 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

 
Nessa mesma linha de raciocínio, invocamos a exegese do jurista Marçal Justen Filho: 
 

“Enfim, lei proibindo providências necessárias a salvaguardar o interesse 
público seria inconstitucional. Se exigências de capacitação técnico-
operacional são indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o 
dispositivo que as proibisse seria incompatível com o princípio da 
supremacia do interesse público. (in Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 438)” 

 



Portanto, os o questionamento apresentadas não procede, porque, conforme demonstrado houve 
uma interpretação equivocada por parte da empresa. Além disso, o edital em momento algum feriu o 
art. 4º, CONFEA 317/1986 , porque o edital exige capacidade técnica tanto operacional quanto 
profissional previsto em lei.   
 
Argumenta - 2 
 

Outro quesito restritivo que chama a atenção no edital em comento é a vedação quanto a 
participação de empresas por consórcio. Pro sua vez, dispôs o edital em seu item 4, que 
trata DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, no seu subitem 4.2, alínea “c” foi vedada a 
participação de consórcios, in verbis: 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadre em uma ou mais das situações a 
seguir: 

 
c) Reunidos sob forma de consórcio 

(...) 

Embora discricionária, nos termos do caput do art. 33 da Lei no 
8.666/1993, quando houver a opção da Administração pela 
restrição a participação de consórcios na licitação, tal escolha 
deve ser precedida das devida justificativas no respectivo 
processo administrativo, especialmente quando a vedação 
representar risco a competitividade do certar. Acórdão 
1636/2007 Plenário (Sumário) (grifei). 
 

Evidente, neste caso, que a vedação supramencionada irá trazer prejuízos a 
competitividade no certame, haja vista a vasta abrangência dos serviços solicitados, quando 
somada ao critério de julgamento “menor valor global” vincula o objeto da licitação a uma 
única empresa capaz de executar os serviços de engenharia elétrica, engenharia de 
software, engenharia da computação, gerenciamento de resíduos sólidos, engenharia 
ambiental, além de outros serviços não especificados. 

Assim, medida de urgência se faz a alteração do dispositivo em comento, de forma a 
permitir a participação de empresas em consórcio, e primar pela ampla competitividade no 
feito, assim como a busca da proposta mais vantajosa e impessoalidade, nos moldes do 
artigo 30 da lei 8.666/93, alterando o objeto em comento com as devidas publicações e 
reabertura de prazos. 

Art. 32 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. (grifei) 



Da mesma forma, será mantida tal condição restritiva? 
 
Resposta - 02: 
 
Conforme afirma a própria empresa, a previsão de participação de Consórcio, trata-se de um atoa 
discricionário, ou seja, é faculdade a Administração tal previsão. Amparado pelo art. 33 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
Pergunta – 03 
 
O edital previu em seu preâmbulo o seguinte objeto: 
 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de Gestão plena do Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento 
do Sistema Elétrico dos Prédios Públicos do Município com 
fornecimento de mão de obra e materiais, compreendendo: 1. 
Gestão de Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. 
Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento de 
Demandas da Iluminação Pública SADIP; 3. Manutenção Preventiva, 
Corretiva e Emergencial do sistema de Iluminação Pública; 4. 
Cadastro Georeferenciado da Iluminação Pública; 5. Implantação do 
Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública; 6. 
Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios Públicos; 7. 
Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema 
de Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 8. Outros Serviços 
Técnicos Especializados; 9. Descarte dos Materiais e Resíduos.. 
(Grifei) 

 
Como é notório na lei e jurisprudência contemporânea, o objeto deve ser composto de 
elementos objetivos, escrito de forma clara e suscinta, e não de forma abstrata e 
generalizada, nos moldes do art. 40, inciso I da lei 8.666/93, in verbis: 
 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção 
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

 
Nas palavras do Tribunal de Contas da União (TCU), foi previsto: 
 

Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não deixando 
margens a duvidas, sob pena de comprometer o caráter competitivo 
do certame, em atendimento ao art. 40, inciso I, da Lei no 
8.666/1993, e art. 90, inciso I, do Decreto no 3.931/2001. Acórdão 
110012007 Plenário 

Quando o objeto elucida a frase: “Outros Serviços Técnicos Especializados” está 
eminentemente partindo de encontro com o comando legal no qual dispõe a lei e 
jurisprudência dominante. 



Conforme já disposto nesta peça, o objeto da presente licitação já está abrangendo várias 
áreas de atuação, e ainda o edital dispõe de “outros serviços técnicos especializados” ou 
seja, levando a licitação para um nível de generalidade e abstração que é vedada por lei. 

Desta feita, perguntamos será alterado o edital com fulcro a melhor delinear o objeto da 
presente licitação? 

 
Resposta - 03: 
 
O objeto é claro e sucinto, todavia, houve a necessidade de enumerar os tópicos que o irão 
compor, devido a sua complexidade. 
 
Pergunta – 04 
 
Por fim, outro quesito que restringe o caráter competitivo da licitação é a exigência de 
certidão negativa de débitos com o fulcro de comprovar a regularidade para com a União. 
O edital previu em seu item 8.2.2, alínea “C” o seguinte: 
 

8.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União. 
 

Ocorre que, o município, diante do ato supracitado, previu uma situação que não só 
restringe a participação no certame, como fere diretamente os princípios da legalidade e 
isonomia. 
  
A apresentação da certidão negativa de débitos junto aos órgãos fazendários, para efeitos 
de comprovação de habilitação, não pode ser exigida, mas, somente a regularidade, pois 
terá o mesmo efeito para tal finalidade a certidão positiva com efeito de negativa. 
  
O objetivo aqui é tão somente a comprovação da regularidade fiscal do somente a 
comprovação da regularidade fiscal do  contribuinte, logo, o município deveria exigir a 
comprovação da regularidade através de certidões positivas com efeito de negativa e 
certidão negativa de débitos, conforme se infere no artigo 29, incisos III e IV da lei 8.666/93:  
 

Art. 29. A documentação relativa á regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em: 
 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

Desta forma, imprescindível se faz a ampliação das possibilidades de demonstração da 
regularidade para com o referido item, de forma a primar pelos princípios administrativos 
norteadores, fazendo medida de urgência a alteração do objeto da presente licitação. 

Haja vista que, em todos os quesitos apontados, remontam em alteração drástica do edital, 
influenciando 05 conteúdos da proposta e habilitação, necessário se faz a republicação do 
edital, com as devidas alterações.  

 Pergunta-se será mantida a condição restritiva? 
 



Resposta – 04 
 

 
Esta exigência baseia-se no que estabelece o art. 29, III e V da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Portanto, não entendemos qual o caráter restritivo alegado pela empresa, uma vez, que 
estas exigências tanto a Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União, quanto regularidade fiscal e trabalhista é uma previsão 
legal. 
 
 
Camaçari, Bahia, 25 de outubro de 2016. 
 
 
 
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 


