
111911 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
..tt, 	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

RESPOSTA À QUESTIONAMENTO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

LICITANTE INTERESSADA: 

N° 252/2021/DL/PMD 

N° 01/2021 

A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 50.583.954/0001-42 

Com sede em Taboão da Serra - SP 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epigrafe, por meio da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em atenção ao disposto no PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

instrumento convocatório, apresentado pela empresa licitante interessada, supracitada, vem, por meio 

desta, apresentar RESPOSTA, o que o faz, na sequência dos questionamentos apresentados, como 

segue: 

1. 	Quanto a APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS para o certame, em que pese 

o disposto no item 9.1 e 9.2, insta esclarecer que se trata de pregão presencial onde as propostas serão 

entregues de forma física/impressas, logo o modelo em  Excel  é disponibilizado a todas as licitantes 

interessadas para que estas apresentem, na data do certame, sua planilha de formação de custos, 

conforme Apêndice A do Termo de Referencia, posto ser item indispensável e obrigatório para serviços e 

obras conforme  art.  7°, § 2° da Lei 8.666/93, e a forma de seleção da proposta mais vantajosa está 

adstrita ã conformidade da composição de preços apresentada pelas licitantes interessadas, respeitados 

os quantitativos mínimos expressos na nossa planilha:  

"Art.  7° (...) 

§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

II- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários;" 

Portanto, em resposta ao primeiro questionamento da licitante, temos a esclarecer que o entendimento 

não está correto, devendo sua proposta ser apresentada com a planilha de formação de custos, conforme 

Apêndice A do Termo de Referencia, acima justificado, respeitando os quantitativos mínimos 

estabelecidos, para que seja possível sua análise pelo corpo técnico desta Secretaria. 

2. 	A segunda questão trata do ATESTADO DE CAPACIDADE TËCNCA 

A questão trata da interpretação do item 10.2.1, inciso II do edital, onde questiona se o 

atestado de capacidade técnica deve estar ACERVADO no CREA. 
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Em atendimento ao presente questionamento, resta esclarecer a diferença de Acervo Técnico, Certidão de 

Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica. 

Conforme disposto na pagina do  CON  FEA (https://www.confea.orq.br/servicos-prestados/certidao-de-

acervo-tecnico-cat):  

• A Certidão de Acervo Técnico -  CAT  é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as 

atividades registradas no CREA, que constituem o acervo técnico do profissional. 

• 

0 acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida 

profissional compatíveis com suas competências e registradas no Crea por meio de Anotações de 

Responsabilidade Técnica — ARTs. 

0 profissional pode requerer sua  CAT  no Crea para fazer prova da sua capacidade técnico-profissional, 

com base nas atividades desenvolvidas e registradas em ARTs. 

Para empresas 

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos 

técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. A  CAT  constituirá prova da capacidade 

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante 

de seu quadro técnico. 

Para melhor entendimento, o REGISTRO EM ACERVO TÉCNICO no CREA trata em registrar em acervo 

as ARTs previamente anotadas e baixadas por conclusão, cujas atividades e quantidades realizadas 

são comprovadas através de documento hábil (Atestado de capacidade técnica ou documento que 

comprove a conclusão da obra/serviço). Neste procedimento não há emissão de certidão. Posteriormente 

a este procedimento, o(a) profissional poderá solicitar a emissão da  CAT.  

Assim, o ACERVO TÉCNICO, nada mais é que o conjunto das atividades técnicas desenvolvidas ao 

longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições e registradas no CREA por meio 

de ARTs — Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente conclusas. 

Já a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO -  CAT  é o documento que certifica, para efeito legal, as 

atividades registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico, comprovando sua experiência 

ao longo do exercício da atividade, compatível com sua competência. 

0 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNCA é um documento emitido pelo cliente (contratante da empresa 

ou do profissional) que pode fazer parte do Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  ou seja, o atestado é 

emitido por quem recebeu os serviços prestados pelo profissional ou empresa, que após devidamente 

registradas e baixadas pelo CREA, as respectivas  ART'S  passam a compor o acervo técnico profissional 

e, consequentemente, comporá o  CAT.  
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Assim, em atenção 6 pergunta propriamente dita, temos a esclarecer que o ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA deverá compor o  CAT  fornecido pelo CREA, ou seja, a respectiva  ART  que fora 

previamente anotada e baixada por conclusão, comprovada pelo referido Atestado, deverá estar 

elencada no ACERVO TÉCNICO do profissional, para que possa compor o  CAT  expedido pelo 

CREA. comprovando sua experiência ao longo do exercício da atividade, compatível com sua 

competência. 

3. 	A TERCEIRA QUESTÃO trata do PERÍODO DE COMPROVAÇÃO PARA CADA ITEM DOS 

SERVIÇOS. A licitante interessada questiona se a comprovação dar-se-á dentro de um período de 

12(doze ) meses uma vez que o contrato é para o mesmo período. 

Sobre este questionamento, temos a esclarecer que 

A Lei de Licitações, ao contemplar a qualificação técnica dos licitantes, traduziu em seu artigo 30 a 

vontade do legislador de não impedir a participação de interessados que possuíssem capacidade e 

experiência anterior de objeto semelhante ao que é licitado. Senão vejamos o que reza o artigo 30, inciso 

I I: 

"A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-6 a: 

(...) 

li — comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,..." 

Não bastasse a inteligência do dispositivo retro citado, o § 10 do mesmo artigo, traz ainda mais uma regra 

que traduz a vontade do legislador de ampliar o universo de competidores, afastando cláusulas que 

impeçam ou dificultem a participação. Versa o inciso I, do § 1°: 

1-capacitação técnico-profissional: 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 de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente As parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exiqências de quantidades mínimas  

ou prazos máximos;". 

A regra descrita na norma legal vigente permite exigir da licitante interessada apenas desempenho 

anterior de objeto similar, vedadas quaisquer exigências que inibam a participação na licitação, nos termos 

do  art.  30, § 50, do citado diploma federal (grifo nosso): 

"§ 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." 
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Assim, em atenção ao questionamento, temos a esclarecer que, por restrição legal, não há que se 

falar em comprovação de quantidade de tempo no referido Atestado de Capacidade Técnica. Portanto, 

incorreto Vosso entendimento. 

4. 	Questiona-se para o caso de a licitante apresentar mais de 01(um) Atestado de Capacidade 

Técnica, SE A SOMA DESTES ATESTADOS DEVERÁ ESTAR CONCOMITANTEMENTE DENTRO DE 

UM MESMO PERÍODO de 12(doze) meses. 

Como sobredito e fundamentado na resposta da questão 03, por restrição legal, não há que se 

falar em comprovação de quantidade de tempo no referido Atestado de Capacidade Técnica. Portanto, 

incorreto Vosso entendimento quanto à quantidade de tempo, mas quanto ao serviço prestado de forma 

concomitante temos: 

No que se refere à soma de atestados de capacidade técnica,  insta esclarecer que estamos tratando de 

um processo de licitação de terceirização que envolve a execução de vários serviços. 

Em que pese existir jurisprudência do TCU que considera possível o somatório de atestados 

independentemente de previsão editalicia (TCU: Acórdão n° 1.983/2014-Plenário; Acórdão n° 1.231/2012-

Plenário e; Acórdão n° 1.890/2006-Plenário), esta municipalidade, FAZENDO USO DE OUTRO 

ENTENDIMENTO DA MESMA CORTE, que traz a exceção para a terceirização de serviços, entende  

não há que se falar em somatório de atestados de capacidade técnica para um mesmo serviço, 

senão vejamos o entendimento do TCU que, em julgado, o Plenário da Corte de Contas admitiu a 

restrição ao somatório de atestados para a aferição da capacidade técnico-operacional das licitantes em 

certame dirigido à contratação de mão de obra terceirizada, ao argumento de que a execução sucessiva  

de objetos de pequena dimensão não capacita a empresa para a execução de objetos maiores. 

Veja-se trechos da decisão: 

"[Vok)] 

12. Entretanto, o mencionado acórdão não tratou especificamente da possibilidade 

de comprovação da experiência técnica mediante a soma de atestados. 8 bem 

verdade que, de acordo com a tradicional de jurisprudência desta Corte de Contas, 

em regra, deve haver a permissão de que os requisitos técnicos exigidos em 

licitações públicas sejam comprovados mediante a apresentação de mais de um 

atestado. 

13. Esse entendimento geral, contudo, não afasta a possibilidade de que a 

rvstrivtiv svmacI atvstadvs c.c.orria cp•,:tr,c1c. c•lztjc.to 

A respeito, o TCU manifestou-se mediante o Acórdão 2.150/2008 — Plenário, 

subitem 9.7.2:  

15. Nas situações de terceirização de mão de obra, como já adiantado, busca-se 

averiguar a capacidade das licitantes em gerir pessoal. Nesse sentido, o seguinte 

trecho do voto condutor do Acórdão 1.214/2013-Plenário: 
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16. Sob essa ótica, entendo que admitir a simples soma de atestados não se 

mostra o procedimento mais adequado para se aferir a capacidade técnico 

operacional das licitantes. Isso porque se uma empresa apresenta sucessivos 

contratos com determinados postos de trabalho, ela demonstra ter  expertise  

para executar somente os quantitativos referentes a cada contrato e não ao 

somatório de todos. Em outras palavras, a demanda por estrutura administrativa 

dessa empresa está limitada aos serviços exigidos simultaneamente, não havendo 

que se falar em duplicação dessa capacidade operacional apenas porque 

determinado objeto executado em um exercício é novamente executado no 

exercício seguinte.  

17. Em suma, não  hã  porque, e aqui divirjo pontualmente da unidade técnica. 

supor que a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão capacite a 

empresa automaticamente para a execução de objetos maiores.  De forma 

exemplificativa, a execução sucessiva de dez contratos referentes a dez postos de 

trabalho cada não necessariamente capacita a empresa para a execução de 

contratos abrangendo cem postos de trabalho. 

18. Não é demais rememorar que a jurisprudência desta Corte, em regra, é 

conservadora no sentido de que a exigência técnico-operacional se limite a 50% 

do objeto contratado. Ou seja, caso o objeto seja dimensionado para cem postos 

de trabalho, as exigências editalicias devem se limitar a cinquenta postos. Desta 

feita, ao se aceitar a simples soma de atestados, estar-se-á se permitindo que 

uma empresa com experiência, ainda utilizando do exemplo anterior, em gerenciar 

dez postos de trabalho assuma um compromisso dez vezes maior com a 

administração pública. (...) 

Exceção a esse entendimento deve ser feita quanto os diferentes atestados 

se referem a serviços executados de forma concomitante. Nessa situação, 

para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, é como se os 

serviços fossem referentes a uma única contratação. Com  efeito, se uma 

empresa executa simultaneamente dez contratos de dez postos de serviços cada, 

cabe a suposição de que a estrutura física da empresa é compatível com a 

execução de objetos referentes a cem postos de serviços. Vislumbra-se, inclusive, 

nessa situação hipotética, maiores exigências operacionais para gerenciar 

simultaneamente diversos contratos menores em locais diferentes do oue 

gerenciar um único contrato maior (sempre considerando que haja identidade 

entre o somatório dos objetos desses contratos menores e o objeto desse contrato 

maior)." (TCU, Acórdão n° 2.387/2014, Plenário, Rel. Ministro Benjamin 

Zymler, j. em 10.09.2014) 

Portanto, trata-se dos casos em que a complexidade do objeto decorre da sua dimensão quantitativa, 

como na terceirização de serviços, por exemplo. Nesses casos, não terá cabimento o somatório de 

atestados, visto que a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão não capacita, 
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necessariamente, a empresa para a execução de objetos maiores. Todavia, ressalta-se, não se 

concomitantemente. 

5. 	0 quinto questionamento trata dos serviços de poda e TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO e do 

entendimento da licitante interessada de que a comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA para o 

tratamento fitossanitário dar-se-6 pelo qualitativo e sem exigência de quantidade 

Em atenção ao questionamento, temos a esclarecer que a analise das propostas ê objetiva, devendo 

atender ás exigências editalicias, onde, não esta previsto o qualitativo, devendo comprovar a capacidade 

para este serviço da mesma forma que para os demais, ou seja, conforme disposto no edital, pelo 

quantitativo. A titulo de demonstração, segue o disposto no item 9.3 do Termo de Referência, que trata de 

todos os itens que se pediu comprovação por atestado: 

9.3.Em atenção ao disposto na SÚMULA N2  263 do TCU, a licitante interessada deverá apresentar, no 

mínimo, um Atestado Capacidade Técnica Operacional em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove ter executado serviços pertinentes e compatíveis ao 

objeto desta licitag5p com quantitativos mínimos em serviços com características semelhantes, guardando 

proporgão com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado demonstrando que administra ou 

administrou serviços terceirizados que lhe permitam executar com presteza, eficiência e eficácia os itens 

com maior relevância e complexidade técnica, a saber: 

Descrição dos Serviços 
A Executar A Comprovar 

Unid Quant Unid Quant 

1. Varrição Manual de Vias e logradouros, Km 130.176 Km 65.088 

2. Limpeza e conservação de áreas verdes; 
Hora/ 

Homem 
22.210,08 

Hora/ 

Homem 
11.105 

3. Roçada mecanizadas com acabamento; rn2  7.998.836,40 m2  3.999.418 

4. Coleta manual e mecanizada com 

transporte de entulho, terra e materiais  

correlatos 

Ton  29.088  Ton  14.544 

5. Poda e tratamento fitossanitario de 

arvores 
Unid 4.440 Unid 2.220 

Assim, não esta correto vosso entendimento, no que se refere a critério qualitativo. 

6. 0 sexto e último questionamento trata da AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALICIA DO 

INDICE DE REAJUSTE conforme preceitua as normas de licitações. 

Desta feita, como o processo em comento encontra-se suspenso para adequações, quando 

de sua republicação o devido texto, sobre o reajuste e seu índice,  sera  incluso. 

ASSIM. Considerando que o reajuste dos preços praticados no contrato administrativo 

firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é tratado no  art.  40, inc. XI, art.55, inc. IH, da 

Lei n°8.666, de 1993 e  arts.  10, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001, senão vejamos:.  

Art.  40. 0 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 inicio da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

XI — critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de  indices  específicos ou setoriais, desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 

Portanto, constará em edital, e, por com sequencia, no contrato, no item que trata do reajuste, texto com 

o seguinte teor, por tratar-se de prestação de serviços: 

"De acordo com a política monetária do Governo Federal e no caso da execução do 

objeto ultrapassar período superior a 12(doze) meses, o saldo contratual será 

reajustado com base no(s) índice(s) setorial(is) utilizado(s) pelo SINAPI, ou qualquer 

outro índice oficial do de pregos considerando a data de referência da abertura da 

proposta, desde que decorridos 12(doze) meses da abertura da proposta, a Contratada 

solicite formalmente dentro do prozo de até 30(trinta) dias do 12°(décimo segundo) 

mês, renunciando ao reajuste caso não o faça." 

Ainda, 

O descumprimento do cronograma físico financeiro proposto, por responsabilidade da 

Contratada, bem como de outras obrigações contratuais, ensejará a não concessão de 

reajuste anual. 

Por todo o acima exposto, considerado e justificado, entendemos estarem esclarecidos todos os 

questionamentos da licitante interessada. 

ROMUALDO DI 	W ADO JUNIOR  
Secretário  Mu 	 ervipos  Urbanos  
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