
 

 

Camaçari, 26 de setembro de 2019. 

À Comissão Permanente de Licitação - COMPEL 

CONCORRÊNCIA  n° 021/2019 

Trata-se de impugnação apresentada por Domingas do Nascimento contra edital de licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de nº 021/2019, destinada a serviços de manutenção 

preventiva, corretiva e adequações em 102 unidades de escolares, CIEI's e creches da rede municipal 

de ensino do município de Camaçari, Bahia. 

A Secretaria de Infraestrutura, quanto às alegações formuladas, resolve esclarecer o seguinte: 

A fixação dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço se deu em obediência ao 

limite percentual exigível de 50% das áreas construídas das unidades do menor dos lotes (Lote 06), 

admitindo-se somatório dos atestados. 

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

Contas da União, a qual em diversos julgados decidiu que ser este o percentual limite exigível a fim de 

que as empresas comprovem aptidão técnico-operacional para executar 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)  

“7. É vedado o estabelecimento de percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens 

de maior relevância da obra ou serviço, para fins de comprovação da qualificação técnica dos 

licitantes, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados no processo administrativo 

 
ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  



relativo à licitação, previamente à publicação do respectivo edital, ou no próprio edital e em seus 

anexos.” (Acórdão TCU 2099/2009-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.  

19. Minudenciando o que poderia ser considerado “experiência anterior” para fins de 

comprovação da capacidade técnico-operacional, pronunciou-se assim o Relator do Acórdão 

2.088/2004–TCU–Plenário, de 15/12/2004, no Voto condutor da decisão: Não existe óbice à 

exigência de comprovação de experiência anterior na ordem de 60% dos serviços licitados, se 

plenamente evidenciada sua necessidade e adequação. Esse é entendimento consubstanciado no 

Acórdão 1284/2003 - Plenário - TCU de que fui Relator: percentuais acima de 50% são admitidos 

apenas em casos excepcionais, desde que devidamente justificados previamente à licitação ou no 

edital e seus anexos. (grifou-se)” (Acórdão 1469- 2012-Plenário)”  

Assim, esclarece-se que foram consideradas as áreas de cobertura do menor lote (Lote 06) com peso 

superior a 5,0% na curva ABC e, a partir deste montante total, definiu-se como parcela de relevância a 

“EXECUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO (ÇÕES) COM ÁREA TOTAL MAIOR OU 

IGUAL À: 10.120,00 M²”, que corresponde a menos de 50% da área total de cobertura constante da 

curva ABC para o Lote 06. 

Destarte, improcedentes os argumentos apresentados por Domingas Nascimento, razão pela qual se 

mantém inalterado o edital, mantidas, portanto, as exigências de qualificação técnica. 

Camaçari/BA, 26 de setembro de 2019. 

 

Leon Franco 

Engenheiro Civil 

 


