
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 02.00479/2018
Pregão Eletrônico nº 052/2019 SRP nº 023/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
ARMADO TIPO CA-01, PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NORMA
BRASILEIRA  ABNT  NBR  8890/2007,  visando  atender  as  necessidades  da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta a Pedido de Esclarecimento interposta
pelo senhor Vinícius de Almeida Campos, brasileiro, portador da carteira
de  identidade  nº.  160.858  –  SSP/MS,  registrado  no  CPF/MF  sob  o  nº.
021.635.051-46, representante legal da Empresa CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI inscrita no CNPJ nº 02.977.954/0001-84 sediada na
rua: Salgado Filho nº 2475, bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-054 em
desfavor do Edital de Pregão Eletrônico nº 052/2019 SRP nº 023/2019, cujo
objeto resumido é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS
DE CONCRETO ARMADO TIPO CA-01, PARA ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO
DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007.

I – DO RECEBIMENTO

O Pedido de Esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta
Superintendência Municipal de Licitações-SML no dia 20 de maio de 2019 às
17:01hrs, como poderá ser verificado no anexo. 

Considerando  que,  a  data  de  abertura  do  certame  está
prevista  para  ocorrer  dia  31  de  maio,  verificou-se  que  o  Pedido  de
Esclarecimento  ora  analisado  é  tempestivo,  razão  pela  qual  deve  ser
respondido pela Administração. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Previamente,  foi  elencado  pela  Empresa  o  item  10.4
referente a Qualificação Técnica, subitem 10.4.1. do Edital, vejamos:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. A  licitante  deverá  apresentar
atestado  (s)  de  capacidade  técnica,
compatível EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E
PRAZOS, exclusivamente em nome do licitante,
expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito
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público  ou  privado,  que  comprovem  o
fornecimento  dos  produtos  objeto  deste
instrumento.

O ponto a ser esclarecido não necessita de manifestação do
Órgão  requisitante,  porquanto  versa  acerca  de  pontos  que  podem  ser
esclarecidos  mediante  leitura  do  Edital.  Dito  isto,  passamo  à
manifestação.

II.1 – DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA:

Solicito pedido de esclarecimento do item abaixo citado:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.  A  licitante  deverá  apresentar  atestado  (s)  de  capacidade  técnica,
compatível EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS, exclusivamente em nome do
licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem o fornecimento dos produtos objeto deste instrumento, solicito que
informe a quantidade mínima do atestado para participação do certame.

III – DA ANALISE 

Conforme analise desta Pregoeira e de acordo com o Edital
quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, item 10.4, a licitante deverá apresentar
Atestado de Capacidade Técnica, sendo uma das exigências necessárias para
habilitação da empresa arrematante.

A  Constituição  Federal,  ao  versar  sobre  licitações
públicas, estabeleceu, em seu art. 371, XXI (BRASIL, 1988), que somente
poderão ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao
cumprimento das obrigações. Por essa razão, toda e qualquer exigência que
venha  a  RESTRINGIR a  competição  no  certame  licitatório,  além  de
justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei,
face ao princípio da legalidade. Ademais, devem ser EVITADOS FORMALISMOS
E REQUISITOS DESNECESSÁRIOS, de modo a não ocasionar uma restrição ainda
maior à competitividade. 

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública, veda que os agentes
públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
“XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão  de  forma  integrada,  inclusive  com  o  compartilhamento  de  cadastros  e  de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.(Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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competitivo do certame, consoante se depreende da leitura de seu art.
3º2.

O art. 30 da Lei nº 8.666/1993 estabelece um rol taxativo
referente  à  documentação  que  pode  ser  exigida  para  comprovação  da
qualificação  técnica.  Desse  modo,  não  pode  a  Administração  criar
hipóteses nele não previstas, sob pena de incidir na vedação legal do
art. 3º da lei em comento. 

Os  atestados  de  capacidade  técnica  são  documentos  que
comprovam que a empresa possui condições de executar o objeto do edital,
servem para comprovar que a empresa já possui experiência e aptidão na
área, e que tem conhecimento necessário para executar satisfatoriamente
no que se refere ao objeto licitado. 

Para que seja válido o atestado de capacidade técnica, ele
deve ter objeto semelhante ao objeto do edital. Semelhante não é igual.
Alguns editais podem exigir atestados idênticos ao objeto da licitação,
mas isso não é permitido.

Esse tipo de exigência acaba diminuindo a concorrência e 
prejudicando de forma injustificada a Administração.

Saliento que, as normas disciplinadoras da licitação serão
sempre  interpretadas  em  favor  da  AMPLIAÇÃO  da  disputa  entre  os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

Ante  ao  exposto,  entendo  suficiente  a  análise  desta
Pregoeira, onde restou aclarado o questionamento feito pela Empresa CSF
COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, alusivo a Qualificação Técnica
deste certame. 

IV – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  acima
desenvolvidas, recebo o Pedido de Esclarecimento da Empresa CSF COMÉRCIO
E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, o qual foi submetido à análise desta
Pregoeira, motivo pelo qual decido remeter a presente resposta à Empresa
que  o  solicitou,  divulgando-o  também  no  link relativo  ao  Pregão  em
referência,  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho
(www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  Sistema  Licitações-e  (www.licitacoes-
e.com.br), para que tenha a devida publicidade. 

2 Art. 3o 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.(Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010) 

http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Sem mais para o momento. Espero ter esclarecido de forma
satisfatória o questionamento feito referente a este Pregão. 

Porto Velho, 22 de maio de 2019. 

Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira/SML


