
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
 
REFERENTE: CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 – COMPEL  

 
 
OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e / ou, de Plano de 

Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, objetivando a prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, com 

obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão de enfermaria e apartamento, centro de terapia 

intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das doenças listadas na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de Procedimentos vigentes, 

divulgado pela ANS, aos servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari, ativos, bem como, ocupantes de 

vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com cobertura dentro da área geográfica de 

abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento de urgência e emergência em e / ou, todo 

território nacional. 

 

O questionamento foi submetido à Secretaria de Administração que respondeu conforme a seguir:  

 

QUESTIONAMENTO: COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TECNICA. ITEM 7.2.3, ALÍNEA 

“A”. 

 

RESPOSTA 01:  
 
O artigo 30, inciso II da Lei Federal de Licitações permite a exigência de “comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível, .......... como objeto da licitação”. 
 
Diante do estabelecimento no caput do artigo, observa-se, claramente, que a exigência de atestados para 
comprovação de aptidão e capacidade técnica é estritamente legal, e contida na legislação para o tema. 
 
É de notório conhecimento de todos que exercem funções e/ou prestam serviços para a Administração Pública 
que existe um hábito salutar e praxe dos contratados por órgãos públicos de solicitarem atestados e certidões 
que denotem as suas aptidões e capacidades de prestarem determinados serviços, quando da participação em 
concorrenciais privadas e, principalmente, em licitações publicas. 
 
Na espécie, a necessidade de estipulação dessa exigência é determinada pelo tipo de objeto da licitação e, 
principalmente, ás condições técnicas peculiares e relevantes para execução do contrato, que não poderão ser 
expressas de modo detalhado e especifico na descrição do objeto apresentado do Edital do Credenciamento n° 
002/2018. 
 
A empresa, interpretado equivocadamente o disposto no art. 30, paragrafo 6º da Lei 8666/93, entendeu que a 
Administração não poderia exigir dos licitantes documentos de  QUALIFICAÇÃO TECNICA. 
 
No entanto, não há na licitação em pauta nenhuma, afronta ao caráter competitivo da licitação, haja vista que, 
de forma indistinta, as empresas interessadas deverão apresentar seus documentos e propostas na data 
estipulada, ocasião em que todas as exigências serão avaliadas de forma idônea e respaldadas na melhor 
forma de consecução do interesse publico colimado, qual seja a celebração de um contrato em que os 
princípios da Administração Pública serão atendidos em sua integralidade, em especial os princípios da 
moralidade, economicidade, isonomia e legalidade. 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
 
  

QUESTIONAMENTO: COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TECNICA. ITEM 7.2.3, ALÍNEA 

“B”. 

RESPOSTA 02:  
 
Nova Súmula do TCU traz parâmetros à exigência de índices contábeis em certames licitatórios. 
Em fevereiro deste ano, o Plenário do Tribunal de Contas da União aprovou o enunciado da Súmula nº 289 que 
consolida entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudência sobre a demonstração da capacidade 
financeira dos licitantes: 
 
A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no 
processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender as características do objeto licitado, 
sendo vedado o uso de índice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade. 
 
Os documentos passives de serem exigidos como forma de medir a qualificação econômica-financeira dos 
licitantes encontram-se dispostos no art. 31 da Lei nº 8.666/93. Em outras palavras, a Lei de licitações 
apresenta uma lista do que pode ser exigido para aferir as condições econômicas do futuro contratado na 
tentativa de resguardar o correto cumprimento do contrato. 
 
Nesse sentido, desde que devidamente justificado, a Administração pode exigir a comprovação de índices 
contábeis mínimos os como critério de avaliação da capacidade financeira do licitante. Todavia, não pode exigir 
valores mínimos de faturamento anteriores a adjudicação, bem como índices rentabilidade ou lucratividade, nos 
termos do art. 31 §§1º e 6º da Lei 8.666/96: 
 

Art. 31. § 1º 
o
  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com 

vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (...) 
 

§ 5
o
  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 

índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que 
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 
 
Outrossim, se faz necessário ressaltar que, a licitação, como procedimento administrativo, deve obedecer aos 
ditames constitucionais, aos princípios gerais de direito e á lei, aqui citando particularmente a Lei federal nº 
8.666/93, seguindo todo um procedimento formal (art. 4º, paragrafo único, da Lei de Licitações), de estrita 
observância aos princípios básicos descritos no artigo 3º da mesma lei, quais sejam: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo, entre outros. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Camaçari, 13/03/2018 
 
 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
COMPEL 


