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CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 – CPL/PMSL TIPO: TÉCNICA E PREÇO  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 230-1221/2014, de 24.09.2014  

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  

 

 

À Coordenação de Contratos/SEMAD. 

ASSUNTO: Resposta ao pedido de esclarecimento da Consultoria e Estudos Pedagógicos - 

CONSEP 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimento dessa Instituição, sobre o 

questionamento ao realizado ao disposto no item 13.1.3.1, alínea b, o qual determina que: 

 

“Deverá integrar a equipe técnica profissionais de nível superior, dentre os 

quais pelo menos 02(dois) com especialização em nível de mestrado; 02 (dois) 

com especialização em nível de doutorado, sendo 01 (um) doutor em Educação: 

02 (dois) pedagogos, sendo 01 (um) pedagogo com pós-graduação em nível de 

especialização em docência do ensino superior e/ou gestão e supervisão 

escolar e 01(um) pedagogo com pós-graduação em nível de especialização em 

ensino superior. 01 (um) com especialização em gerenciamento de recursos 

humanos’”. 

 

Com efeito, o critério da titulação estabelecido no item 13.1.3.1 do Edital de 

Licitação nº. 001/2017 representa critério de liberalidade garantido pela lei de licitação no 

seu artigo 46, §1º, I: 

 

 “Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão 

utilizados exclusivamente para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 
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projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 

engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 

de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1o Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o seguinte 

procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, 

o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a 

pagar: 

I – serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 

exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então 

a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os 

critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com 

clareza e objetividade no instrumento convocatório e que 

considerem a capacitação e a experiência do proponente, a 

qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, 

organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos 

trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas 

para a sua execução; (...)”.  

 

Desta forma, justificado pelo padrão de qualidade a ser prosseguido, haja vista 

objeto de o certame ser Concurso Público para vagas de nível superior (Direito, Psicologia e 

Assistência Social). Ademais há de se considerar ainda a área de atuação desses profissionais 

a serem avaliados, já que os aprovados comporão quadro definitivo da SEMCAS, exigindo-se 

nesta medida, um processo avaliativo eficiente, rígido e de conceitos atualizados o que se 

pode melhor pensar quando gerenciado por profissionais de qualificação alta, sem 

desconsiderar a modalidade que norteará por fim a licitação: ‘Melhor Técnica e Preço’. Neste 

sentido, tenta-se agregar maior qualidade ao processo do certame e ao processo avaliativo 

aos quais os candidatos serão submetidos, garantindo o Princípio da melhor contratação 

para a administração pública. 
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Imagina-se que restrição de competitividade, ou a ofensa ao Princípio da 

Isonomia, não possam ser levantados quando se tenta, com o critério em questão, agregar 

maior qualidade sem, ratifica-se este ponto, desconsiderar no processo licitatório a 

modalidade estabelecida. São cursos e formações inclusive bastante comuns e oferecidas 

nesta municipalidade por instituições públicas, a própria Universidade Federal do Maranhão, 

e privadas, não sendo de acesso restrito a profissionais de outros estados ou que os 

profissionais locais tivessem que buscar em outros estados essa formação, estabelecendo, 

assim eventuais dificuldades que pudessem direcionar a uma quebra indireta de isonomia. 

 

A formação indicada no critério em questão não tem, absolutamente, que ser 

equivalente às áreas a serem avaliadas no concurso, qual seja Direito, Psicologia e Serviço 

Social, imaginando-se que a equipe técnica tenha que ter competência e ter formação 

técnicas em processo de avaliação, que compreende formação pedagógica, sendo, neste 

aspecto, bastante ampliado o critério estabelecido quando possibilita a composição do corpo 

técnico ‘com pelo menos 02 (dois) com especialização em nível de mestrado’, não sendo 

determinada a área dessa formação; ‘02 (dois) com especialização em nível de doutorado, 

sendo 01 (hum) doutor em Educação; 02 (dois) pedagogos, sendo que 01 (um) pedagogo 

com pós graduação em nível de especialização em docência de ensino superior e ou gestão 

e supervisão escolar’, novamente possibilitando uma ou outra formação específica e 01 (um) 

pedagogo com pós graduação em nível de especialização em ensino superior; 01 (um) com 

especialização em gerenciamento de recursos humanos. 

 

Cumpre esclarecer, que a qualificação técnica poderá ser exigida em face do 

responsável técnico pela execução do objeto, que é capacitação técnico-profissional, o qual 

está expressamente previsto no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei de Licitações, bem como das 

condições operacionais da empresa licitante, a chamada capacitação técnico-operacional, 

prevista no art. 30, inc. II. 
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Desta forma, nos termos do §1º do art. 30 da Lei 8.666/93, é licito da 

Administração solicitar dos licitantes que os seus respectivos responsáveis técnicos 

apresentem atestados que demonstrem a execução relativa a objeto anterior similar ao 

licitado. No caso, a experiência a ser verificada não é a da pessoa jurídica, mas sim a do 

profissional que atuará como responsável técnico na execução do contrato. 

 

Já à capacitação técnico-operacional, é capacidade da empresa, enquanto 

organização empresarial capaz de realizar o empreendimento, e não a do profissional 

(pessoa física). 

 

Assim, a mão de obra necessária ao desempenho de determinada atividade e 

que faça parte da estrutura de uma empresa, será abarcada pelo critério técnico operacional. 

Por sua vez, a experiência do responsável técnico se enquadra na capacitação técnico-

profissional, razão pela se está exigindo um corpo técnico qualificado para execução do 

objeto do presente certame. 

 

Logo, é necessário que o responsável técnico do licitante integre o quadro 

permanente do particular, situação essa que deve ser comprovada na habilitação, conforme 

previsto no item 12.3.1.2.1 do Edital, ora impugnado. 

 

Nesse sentido já se posicionou a Ministra Ana Arraes, do TCU, em Acórdão 

recente, in verbis: 

 

Não vejo problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu 

da firma, consoante apontado pela unidade técnica. A experiência 

da empresa na execução de obra é importante, mas não 

determinante. Sem profissional qualificado, a contratada não tem 

o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial e 

equipamentos. Acórdão 534/2016. Ministra Ana Arraes GRIFO 

NOSSO 
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O TCU entendeu pela legalidade, conforme ementa abaixo: 

 

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário  

TC 004.974/2016-6  

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO 

MÍNIMO PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. 

POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 

ARQUIVAMENTO. 

 

Por fim, a exigência não acarreta nenhum ônus para sua participação, haja vista 

que basta a empresa apresentar umas simples declaração de futura disponibilidade para que 

cumpra esta exigência, vejamos: 

 

13.1.3.1. (...)  

 

(...) 

 

d.5) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a 

licitante deverá apresentar declaração formal, assinada pelo 

referido profissional, com firma reconhecida em cartório, 

informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante 

caso esta seja declarada vencedora do certame. Juntamente 

com a declaração. Quando da assinatura do contrato, caso a 

licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, 

serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente. 

 

Pelo exposto, estas são as razões fáticas e legais que se fundamenta a exigência, 

estando regulares os critérios estabelecidos no Edital de Licitação nº. 001/2017. 

 

  EM: 17/03/2017.       
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Régis Gondim Peixoto 

Coordenador de Contratos – COCT 
SEMAD/PMSL 

OAB/MA n.º 9357-A 
 
 
 

Adriana Obregon Wedy  
Superintendente de Desenvolvimento de Pessoas – SDP 

Presidente da Comissão Municipal Permanente de Concurso público 
 


