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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, 
no Município de Belo Horizonte/MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  
 
 

ESCLARECIMENTO  03 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 02/04/2018 17:23 
 
Segue abaixo questionamento. 
   
No item 14.5 que trata da qualificação técnica, no item II que se refere a atestados 
técnicos é claro no edital não é permitido o somatório de atestados, mas neste mesmo 
item não é demostrado um quantitativo de referência, sendo assim podemos utilizar 
qualquer tipo de atestado registrado no CREA que atenda a cada item proposto?  
  
Já no item IV vocês exigem que a licitante tenha executado em no máximo 3 contratos 
conforme abaixo descrito: 
a) Obras civis de construção ou reforma, com área mínima edificada de 10.000 m², em 
edificações; 
b) Instalações elétricas (força e iluminação) em obras de construção ou reforma de 
edificações, com área mínima edificada de 10.000 m²; 
c) Instalações de Cabeamento estruturado (dados e voz) em obras de construção ou 
reforma de edificações; 
d) Instalações de CFTV - Circuito Fechado de TV, em obras de construção ou reforma 
de edificações; 
e) Instalações de PCI - Prevenção e Combate a Incêndio em obras de construção ou 
reforma em edificações; 
f) Instalações de SDAI – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, em obras de 
construção ou reforma em edificações; 
g) Instalações de SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, em 
obras de construção ou reforma em edificações; 
h) Instalações Hidráulico-sanitárias em obras de construção ou reforma em edificações; 
i) Instalações de Sistema de Ar condicionado tipo “expansão direta” – VRF,ou tipo 
“expansão indireta” - Água gelada, com capacidade mínima 
instalada de 225 TR; 
   
Levando em consideração que para cada contrato existem um atestado técnico, neste 
caso o que devemos apresentar os atestados? os contratos? ou ambos? Nesse caso 
poderá existir a somatória de contratos? 
  
Considerando que a lei das estatais e a lei de licitações não especifica o quantitativo de 
contratos e nem de atestados que a licitante interessada deverá apresentar para que 
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possa participar de uma licitação, assim o número de máximo 3 não seria inviável, 
levando em consideração a complexidade da obra? 
  
LEI DAS ESTATAIS 
Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: 
I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da 
aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante; 
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente 
relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento 
convocatório; 
III - capacidade econômica e financeira; 
IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que 
se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço. 
§ 1o Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos 
de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser 
dispensados. 
§ 2o Na hipótese do § 1o, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a 
título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no 
prazo para tanto estipulado. 
  
LEI 8.666/93 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
§ 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. 
  
No aguardo.  
 
RESPOSTA: 
 
Conforme apresentado no item 14.5.II do edital, para comprovação da capacidade 
técnico-profissional não é exigido quantitativos mínimos e deve-se utilizar:  “[...] 
atestado(s), acompanhados da respectiva certidão emitida pelo CREA/CAU da região 
onde os serviços foram executados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público 
(órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal) ou privado, em nome do(s) profissional(is) técnico(s) 
responsável(is) [...]” (grifo nosso) para comprovação de cada item. 
 
Conforme prescrito no item 14.5.IV.I: “Não será admitido somatório de atestados para 
comprovação dos quantitativos do item IV” (grifo nosso). E para comprovação da 
capacidade técnico-operacional deverá ser apresentado: “atestado(s) acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) certidão(ões) emitida(s) pelo CREA/CAU da região onde os serviços 
foram executados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público (órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal) ou privado, emitido em nome da licitante, devidamente registrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU” (grifo nosso) sendo que a comprovação deverá se dar 
em no máximo três contratos para o conjunto dos itens a) à j). 
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A indicação da apresentação de 03 contratos, baseada na especificidade do objeto ora 
licitado, tem como objetivo propiciar a participação de um número maior de licitantes, 
bem como se pretende selecionar empresas com expertise técnica na realização de 
serviços similares ao objeto da licitação no tocante à quantidades e complexidade.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  04 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 03/04/2018 15:07 
 
Solicito esclarecimento se há número máximo de empresas que poderão formar um 
único consorcio. 
 
RESPOSTA: 
 
Não. O Edital não estabelece número máximo de empresas para a formação de 
consórcio. 
 
 
Belo Horizonte, 04 de abril de 2018. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 
 


