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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
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 Tabodo da Serra - SP 

A Administração do Município de Dourados, já identificada nos autos em epígrafe, 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. 	0 Inciso  III  do Item 2.3.2 do Edital, dispõe que é admitido o somatório de 
quantitativos dos atestados dos consorciados, para cumprir cada uma das exigências 
de qualificação técnica prevista no Item 10.2.1 do Edital. 

0 primeiro questionamento trata do somatório dos atestados de capacidade técnica de 

empresas em consorcio. 

Sobre este questionamento ha que se considerar o disposto na Lei de Licitações n° 8666/93, em 

seu artigo 33, inciso  III: 

Art.  33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 

Ill - apresentação dos documentos exigidos nos  arts.  28 a 31 desta Lei por parte 

de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 

somatário dos quantitativos do cada consorciado. 0, para 6afeilto chs• 

qualifica cão econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, 

na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos 

valores exigidos para Licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 

definidas em lei; 
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Sendo assim, atendendo ao permissivo legal, será aceito o somatório de atestados de 

capacidade técnica de empresas em consórcio, contudo, limitados a um atestado por empresa 

consorciada, para cada serviço.  Pois, se assim não o for estaremos contrariando a legislação vigente, 

bem como preceitos do TCU, como mais adiante explicados. 

Em continuidade aos questionamentos da Licitante, esta prima pela concomitância também entre 

as empresas consorciadas, senão vejamos: 

De modo que a isonomia, preconizada no  art.  3° da Lei de Licitações, deve ser 

respeitada, se para as licitantes que participam de forma individual é exigida a 

concomitância (alínea "f' do Inciso "II" do Item 10.2.1. do Edital), também para a atuação 

em Consorcio, entendemos que esse critério deve ser respeitado, não apenas 

considerando a consorciada individualmente, mas todos os atestados que serão 

apresentados pelo Consorcio deverão ser do mesmo período. 

Contudo, não assiste razão no entendimento da Licitante, posto que, como já expresso 

anteriormente, a concomitância continua valendo, mas para atestados da mesma empresa, dai a limitação 

de um único atestado por consorciada, para cada serviço, posto que para o TCU não há que se falar em  

somatório de atestados de capacidade técnica para um mesmo serviço, já que a execução  

sucessiva de objetos de pequena dimensão não capacita a empresa para a execução de objetos  

maiores.  

Ao final deste primeiro questionamento, a Licitante prima pelo principio da isonomia, entendendo 

que a concomitância de atestados deve ser aplicado a empresas consorciadas, vejamos seu 

posicionamento e questionamento: 

Está correto nosso entendimento? 

Caso a Comissão entenda que o mesmo não é correto, não estaria ferindo a isonomia 

entre os licitantes, além do principio básico da legalidade, preconizados no Artigo 3°  da 

Lei 8.666/93, que rege a presente licitação? 

Como já exposto, não estamos falando de uma única empresa e sim de um consórcio de várias empresas 

cujo somatório de atestado de capacidade técnica e permitido de forma expressa em lei. Para atender 

isonomia do referido artigo 3° e manter nosso posicionamento em questionamentos anteriores, estes são 

limitados a um atestado por empresa consorciada, para cada serviço. Desta forma não ha que se falar em 
ferir o principio da isonomia no processo de licitação, ao permitir que haja a soma dos atestados das 

consorciadas, mesmo que não sejam concomitantes. 

Em suma, para a presente questão, que reste claro que a soma de atestados técnicos de empresas 

consorciadas será permitido, contudo, limitados a um único atestado por empresa, para cada serviço 

licitado. 
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A SEGUNDA QUESTÃO diz respeito â qualificação econômica financeira, que não concerne â esta 

Secretaria, contudo vide questionamento:. 

2. 	0 Item 10.3 do Edital, dispõe sobre as exigências de Qualificação Econômico-

Financeira, sendo que ao lado do titulo consta  '(art.  31 da Lei Federal n° 8.666/93). ou 

seja, ao fazer este destaque, a administração quis deixar bem claro aos licitantes que 
as exigências estão sendo feitas estritamente de acordo com o Artigo 31 daquele 

diploma legal. 

Como a questão 2 trata de regra editalicia, não 6 de competência desta secretaria dirimir sobre a 
qualificação econômico-financeira. 

A TERCEIRA QUESTÃO trata do Capital Social das empresas em consórcio e ausência de 

previsão do acréscimo de 30%, matéria esta que também não 6 dirimida por esta secretaria, portanto, 
deixamos de responder. 

3. 	0  art.  33, Ill da Lei de Licitações, dispõe o seguinte:  

Art.  33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consorcio. 
observar-se-do as seguintes normas:  

III  - apresentação dos documentos exigidos nos  arts.  28 a 31 desta Lei por parte de 
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, 
o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação. podendo a Administração estabelecer, para o cons6rcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por canto) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas assim definidas em lei: 

No entanto, o Edital. é omisso quanto a obrigatoriedade de que o capital social ou 
patrimônio liquido exigido, deverá ser cumprido de forma proporcional pelas 

A 

A QUESTÃO QUATRO trata do atestado de capacidade técnica para os serviços de poda e 

aponta para discrepância no termo de referência que permite o engenheiro agrônomo ou ambiental, senão 

vejamos: 

4. 	No Item 9.1.1.1 do Anexo Ill — Termo de Referência, pág. 29, informa que o 

- responsável técnico pelos serviços de limpeza e conservação de áreas verdes, rogada 

mecanizada com acabamento e poda e tratamento fitossanitário de Arvores deverá ser 

Engenheiro Agrônomo ou Ambiental com Registro no CREA". 
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Esta previsão colide frontalmente com a lei e até mesmo com as demais disposições do 

instrumento convocatório. 

Os termos do  art.  5 da Lei 5.194/66 descrevem de forma pormenorizada as 
competências exclusivas do Engenheiro Agrônomo e que, apenas por esse profissional, 

podem ser realizadas. 

Tal previsão, inclusive, foi transcrita no item 9.7 do mesmo Anexo  III,  bem como no item 

10.2.2 do Edital, com grande destaque para a obrigatoriedade de o engenheiro ser 

AGRÔNOMO. 

considerando todo o alegado pela LICITANTE, bem como outras licitantes interessadas, para que não seja 

considerado cerceamento de participação destas, o novo texto do Termo de Referencia e do Edital 

passará a viger, da seguinte forma 

"Para comprovação de execução dos serviços de Limpeza e conservação de 

áreas verdes, Roçada mecanizada com acabamento, Poda e tratamento 

fitossanithrio, é obrigatório que o responsável técnico que executou estes 

serviços tenha as atribuições, conforme determina a Lei Federal n° 5.194/66, 

que trata das atribuições dos profissionais de engenharia." 

Portanto, correto o entendimento da Licitante, devendo esta municipalidade reformular o disposto 

no item 9.1.1.1 do edital e respectivo item do Termo de Referência, conforme seu apontamento e 

justificativa. 

Por fim na QUINTA QUESTÃO, refere-se aos lances do pregão presencial: 

' 	 5. Quanto a etapa de lances, prevista no Item 6.3 do Edital, após a classifica0o da 

propostas nos termos do Item 6.2.5 do Edital: 

Aponta para o desencontro de informações, contidas no termo de Referencia. 

Sobre esta questão, está correto o entendimento da Licitante. Desta forma, insta informar que permanece 

o disposto em edital, devendo na republicação ser corrigido o item 17.2 do Termo de Referência. 

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

questionamentos da Licitante interessada. 

DOURADOS-MS, 22 de dezembro de 2021  

/' 

icipal . - Serviços Urbanos 

ROMUALD ADO JUNIOR 

Secretário 
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