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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 034/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 129/2020
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Assunto: Pedido de Informações.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NA REFORMA DE ESTRUTURA NÁUTICA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MORRO DE SÃO
PAULO, ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
SOLICITANTE: RTF CONSTRUÇÕES.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, vem
responder a pedido de esclarecimento apresentado pela SOLICITANTE acima indicada, nos termos que
seguem:
I – DOS FATOS
A SOLICITANTE apresentou pedido de esclarecimento, tempestivamente, através do e-mail oficial do Setor de
Licitações do Município de Cairu/BA, no dia 14/07/2020, registro das 16:48 horas reiterado no dia 15/07/2020,
registro das 11:07 horas, com a solicitação de inclusão do artigo 30, referente a “Documentos exigíveis como
prova de qualificação técnica” conforme transcrito abaixo.
II - DOS PEDIDOS
“RFT Construções, empresa adquirente do Edital da Tomada de Preços nº 006/2020 vem,
baseado na Lei de Licitação Nº 8.666/93, solicitar esclarecimeto a respeito de :
O(s) atestado(s) técnico(s) a ser(em) apresentado(s) para comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação em referência,
pode ser em nome da empresa e/ou da equipel técnica da mesma ?
Nossa dúvida se basea que, no art 30 -II ,da referida lei que rege esta licitação,
menciona que os atestados de capacidade técnica a serem apresentados podem ser da
empresa ou do pessoal técnico adequado e disponivel para realização da referida obra.
Nossa dúvida tambem se basea no § 1º do mesmo Art onde diz que a comprovação de
aptidão referida no inciso II , no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será
feita por atestados fornecidos por pessoas, devidamente registrado nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I- Capacidade técnico-profissional
que diz: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado.....
No aguardo do esclarecimento
Atenciosamente,
RFT construções
Ricardo”
III- DA FUNDAMENTAÇÃO
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O Edital em questão, estabelece no item 18.4. a forma de se comprovar a qualificação técnica, com destaque
para a alínea “b” e “e” conforme transcritos a seguir:

18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de Registro da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para com a entidade
profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU.
a.1. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser apresentado o visto do CREA-BA ou
CAU-BA, para execução da obra.
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação.
b.1. Considera-se como parcela de relevância a execução de obras e/ou reforma estrutural em
concreto armado em obras marítimas.
b.2. A experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da licitação, será
comprovado através de atestados dos mais expressivos serviços realizados e concluídos,
similares aos do objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
c) Indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação;
d) Demonstração de equipe técnica para realização dos serviços: Relação nominal, em separado, dos
profissionais de nível superior da licitante, responsáveis pela execução dos serviços, com declaração assinada
pelos mesmos, autorizando a sua indicação para compor a equipe, acompanhada dos respectivos currículos
profissionais.
d.1. Só poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, mediante autorização prévia
por escrito da Contratante, e desde que o profissional substituto tenha a mesma qualificação técnica
do substituído.
e) Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional técnico qualificado com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes ao objeto da licitação.
e.1. A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido(s) na alínea “e” do item
18.4 pertence(m) ao quadro permanente da empresa e/ou tem vínculo contratual, deverá ser feita
mediante apresentação do contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação
civil comum, ou que tenha vínculo trabalhista ou mediante apresentação do CONTRATO SOCIAL e sua
última alteração se o técnico de nível superior for sócio-gerente, diretor ou dirigente da licitante.
Segundo Jacoby, a aptidão técnica, formalizada pela apresentação de atestado de capacidade técnica, é
aferida em duas dimensões, sendo a primeira denominada como capacidade técnico-operacional que
refere-se à aptidão da própria licitante (pessoa jurídica), demonstrada pelas instalações, aparelhamento,
metodologias de trabalho e os processos internos de controle de qualidade. A segunda é denominada
capacidade técnico-profissional e refere-se à aptidão dos profissionais (pessoa física) empregados da
licitante (BRASIL, 1993).
Aquele autor destaca ainda que não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a
pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, argumentando que a
“capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993) não se confunde com a capacidade
técnico-profissional (art. 30, § 1o, inciso I, da Lei no 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos

típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao
profissional que atua na empresa
(BRASIL, 2016c)”
Portanto, no tocante à aptidão para desempenho de atividade, o edital estabelece a obrigatoriedade da
licitante interessada em participar do referido Certame, comprovar a qualificação técnico operacional da
personalidade jurídica especificamente pelas alíneas “c” e “d”, bem como da capacidade técnico profissional,
mediante a alínea “e”, cujo profissional deve ser detentor de detentor de atestado de responsabilidade técnica

por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação.
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IV– DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, consideramos esclarecidas as dúvidas enfatizando que a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação em referência, se dará através da
apresentação de atestado(s) técnico(s) registrados na entidade profissional competente, sendo facultativo a
comprovação em nome da empresa, mas obrigatório quanto ao profissional técnico qualificado com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo.

Cairu - Bahia, 15 de julho de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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