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Licitações

ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA

Ref.: Pregão Presencial nº 005/2021

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.568.077/0011-05, com endereço na Via da Penetração – A, Lote 04/Cia Sul – Centro
Industrial Aratu, Simões Filho – BA, CEP: 43.700-000, por intermédio de seu representante
legal in fine assinado, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do
edital referenciado.

1. DA TEMPESTIVIDADE
De início, insta esclarecer tempestividade desta impugnação ao edital.

Sendo a data da abertura dos envelopes em 26/01/2021 (terça-feira), o término do
prazo para a licitante impugnar, nos termos do edital, será em 22/01/2021 (sexta-feira).

Portanto,

oferecida

na

presente

data,

resta

cabalmente

comprovada

a

tempestividade da presente impugnação.

2. DO EDITAL E AS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO A ELE

2.1 Da necessária possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado

Inicialmente, é necessário trazer o que é a subcontratação, que, conforme material
disponibilizado pelo TCU, “consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução
de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome
do contratado, item, etapa ou parcela do objeto avençado”.
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A possibilidade de subcontratação no âmbito dos contratos administrativos é
viabilizada, a priori, pelo artigo 72 e 79, inciso VI, da Lei n. 8.666/93, que claramente
permitem a subcontratação parcial em licitação, veja-se:
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

Uma vez sendo permitida por lei, vale explicar o seu pleno cabimento (da
subcontratação parcial) no presente caso, visto que o edital é silente quanto a possibilidade
de subcontratar, o que deve ser expresso, especialmente pela prática frequente na
iniciativa privada, a qual deve, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial
(TCU), ser necessariamente considerada para as contratações com a administração.
Explica-se:

A licitação em comento tem por objeto a “contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração)
e destinação final dos resíduos hospitalares provenientes das unidades de saúde dessa
municipalidade e Hospital Municipal Frei Silvério.”.

Ocorre que, no atual cenário nacional, são ínfimas as empresas que prestam todas
as etapas dos serviços acima, exsurgindo daí a necessidade de subcontratação, como
faticamente acontece na iniciativa privada.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho assim trata sobre a questão (Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 9ª ed., São Paulo: Dialética, 2002, pp. 517-518):
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Não se admite a natureza personalíssima do contrato administrativo. Ao menos, não
na acepção tradicional de Direito Privado. A atividade administrativa do Estado se
rege pelo princípio da impessoalidade, o que significa que as características pessoais
do particular contratado não se configuram como fator relevante para a contratação.
A licitação é procedimento desvestido de qualquer preferência subjetiva. Os
particulares são examinados sob critérios objetivos, mesmo na fase de habilitação.
Ultrapassada esta, seleciona-se a melhor proposta e o julgamento não se relaciona
com qualquer elemento subjetivo. Daí deriva que o contrato administrativo não
apresenta vínculo psicológico entre as partes. A Administração pretende receber a
prestação a que se obrigou o particular. A execução da prestação pelo próprio
contratado não se impõe como exigência meramente subjetiva da Administração.
Decorre logicamente do procedimento seletivo. Portanto e em tese, o que interessa
à Administração é o recebimento da prestação ofertada na proposta vencedora. A
identidade do executante da prestação até pode ser irrelevante, desde que o
contratado se responsabilize pela perfeição do adimplemento.
Há, porém, duas questões a considerar. A primeira se relaciona com os riscos de
receber uma prestação mal executada. Estes riscos conduzem a Administração a
exigir que o próprio licitante desempenhe as tarefas necessárias ao cumprimento
contratual. A segunda tem a ver com a própria licitação. Se o particular não dispunha
de condições para executar a prestação, não poderia ter sido habilitado. Aliás,
apurada a inidoneidade após a habilitação, a Administração deve promover a
rescisão do contrato.
Daí surge a regra da impossibilidade de o contratado transferir ou ceder a terceiros
a execução das prestações que lhe incumbiriam. A lei autoriza, porém, que a
Administração, em cada caso, avalie a conveniência de permitir a subcontratação,
respeitados limites predeterminados.
A hipótese toma-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma
execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande
simplicidade e possam ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete
prejuízo. A evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno
denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios da especialização e da
concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os ângulos
de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores.
A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a
atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na
execução de certas prestações, o ato convocatório deverá albergar permissão
para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução do contrato
administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das
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práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do
certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração
comprove se as práticas usuais adotadas pela iniciativa privada são adequadas para
satisfazer o interesse público. (grifou-se)

Assim, para que não haja prejuízo à Administração Pública, decorrente do pequeno
número de participantes em processos licitatórios cujo objeto, como o presente, é complexo
e, pelo baixo número, os licitantes que consigam, por sua vez, participar aumentem o preço
do serviço de maneira deliberada, exatamente em virtude da falta de concorrentes, é
necessário que a licitação se adapte à iniciativa privada, permitindo a subcontratação.

Isso posto, a subcontratação parcial é especialmente importante no presente caso.

Além do fato de a complexidade do objeto licitatório, à luz da iniciativa privada,
demandar a subcontratação, esta não acarretará prejuízo à contratação.

É que inúmeras são as atividades abarcadas, algumas das quais, caso
desempenhadas por outras empresas, subcontratadas, não interfeririam, tampouco
prejudicariam a segurança da contratação, tal como: a hipótese de terceirizar a destinação
final dos resíduos, cuja execução não demanda maiores cuidados e que se faz necessária
para o cumprimento da contratação.

Em verdade, a permissão para subcontratar parcialmente o objeto licitado, tal como
aqui exposto, em relação à destinação final dos resíduos, visa acima de tudo atender o
próprio interesse público, na seleção da proposta mais vantajosa que concatene a prestação
dos melhores serviços pelo menor preço.

E mais, repita-se, atualmente, no cenário nacional, são pouquíssimas as empresas
que possuem todo o escopo do objeto licitado. Ou seja, são ínfimas as empresas que
prestam isoladamente, elas mesmas, sem a participação de qualquer subcontratada, os
serviços de coleta, transporte, tratamento e disponibilizam os aterros industrial e/ou
sanitário.

Fato este que, dada a situação peculiar no mercado, permite-lhes encarecer o preço
dos seus serviços (das que prestam isoladamente).
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Nessa esteira, a permissão de parcial subcontratação do objeto licitado não apenas
consiste em expediente legal, autorizado por lei, como trata-se do único meio de obter a
proposta efetivamente mais vantajosa, em certame que se revele competitivo.

Não é demais mencionar que em estrita consonância à Lei n. 8.666/1993, o Colendo
STJ se manifestou pela plena legalidade da subcontratação parcial em contratos
administrativos de objeto complexo, in verbis:
[...] 2 - A parcial cessão do objeto contratado, pela vencedora da licitação, é ato
jurídico previsto no art. 72, da Lei nº. 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por
si só, desrespeito à natureza intuitu personae dos contratos.
3 - Na espécie, embora o Município busque a anulação de contrato de cessão
praticado entre a original vencedora da licitação e a empresa recorrida, bem
como de todos os atos dali decorrentes, não há qualquer ofensa à legislação
federal, razão suficiente para a denegação do pedido1. (grifou-se)

Inclusive, sendo a ampliação da competitividade uma das diretrizes e princípios dos
certames licitatórios, sua aplicação mediante a permissão de subcontratação parcial se
revela cabível sempre que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e
segurança da contratação, como bem destacado pelo TCU:
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. (TCU – TC
002.251/2008-5)

Isso posto, uma vez comprovada a perfeita admissibilidade da subcontratação
parcial, especificamente de serviços secundários do objeto licitado – como é o caso da
destinação final -, cuja execução por terceiro não implica em qualquer risco à contratante,
é indispensável a expressa disposição, no edital, da autorização para a subcontratação
parcial ora exposta, devendo ser incluída expressa autorização.
2.2. Da ausência de requisição da devida qualificação técnica das licitantes

1

STJ – REsp nº. 468.189/SP. 1ª.T., rel. Min. José Delgado, j. 18.03.03.
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Com efeito, em relação aos requisitos para habilitação em certames licitatórios,
estipula a Lei nº 8.666/93, em seu art. 27, que exigir-se-á dos interessados documentação
relativa à qualificação técnica.

Significa dizer que, como forma de atestar que a empresa licitante está capacitada à
execução contratual exige-se, dentre outras comprovações, que a mesma demonstre sua
qualificação técnica.

Por sua vez, no que se refere aos pressupostos destinados à demonstração da
qualificação técnica das licitantes, preceitua aquele mesmo diploma legal:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - 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 às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
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§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 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.
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
(...)
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.

Por qualificação técnica entende-se “o domínio de conhecimentos e habilidades
teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado”, a qual, consoante escólio
de Marçal Justen Filho, “abrange, inclusive, a situação de regularidade em face de
organismos encarregados de regular determinada profissão”2 (destaca-se).

Não obstante a Administração tenha certa margem de discricionariedade para
formular no ato convocatório exigências de qualificação técnica que considere como

2

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, p. 405.
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necessárias para a atividade a ser executada, podendo deixar de requerer aquelas que não
se afigurarem, a princípio, relevantes, em função dos princípios da eficiência e do dever
de bem administrar o patrimônio e interesse público, em todas as contratações deve
o administrador efetivamente impor exigências compatíveis com o mínimo de
segurança da Administração Pública.

Embora a qualificação técnica da licitante seja indispensável para assegurar a
regular execução do objeto licitado, nota-se que o instrumento convocatório deixou
de solicitar documentos essenciais desta natureza, o que permitirá a contratação de
empresa incapaz de honrar o contrato.

Assim, a fim de evitar isso, passa-se a explanar requisitos fundamentais à
demonstração da qualificação técnica das licitantes, que devem ser incluídos no edital:
2.2.1 Da necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível como objeto
licitado

Para que qualquer licitante seja contratado pela Administração, seja para fornecer
produto ou prestar serviço, ele deve demonstrar que tem aptidão.

In casu, as licitantes devem ser aptas a prestar os serviços de “coleta, transporte,
tratamento e destinação final” de resíduos sólidos de saúde, o que, obrigatoriamente, deve
ser demonstrado por documentação hábil que ateste que sua capacidade técnica é
compatível em quantidade, prazos e características com o objeto licitado.

Contudo, o edital, não apresentou qualquer exigência de comprovação de
capacidade técnica. Além disso, é necessário relembra que apenas um atestado não é
suficiente para demonstrar a capacidade técnica da licitante, na verdade, é fundamental que
a compatibilidade dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no mínimo, 50%
do total da licitação.

Nesse sentido é o previsto no art. 30 e seus dispositivos, da Lei nº 8.666/1993:
Art. 30 (...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
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e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
I - 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 às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do ‘caput’ deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas

no

parágrafo

anterior,

serão

definidas

no

instrumento

convocatório.
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior. (grifos acrescidos)

Ao apreciar esse assunto, o TCU (Tribunal de Contas da União) firmou sua
jurisprudência no sentido de que, para que o licitante ateste que possui aptidão para executar
o objeto da licitação, é necessário que o(s) atestado(s) demonstre(m) que a compatibilidade
do que já executou com relação ao objeto a executar é de 50% (cinquenta por cento) em
quantidade, prazo e características:
VOTO
Conforme consignado no relatório precedente, o processo de auditoria em tela retorna
a este colegiado após terem sido analisadas pela Secex-1 as razões de justificativa
relacionadas às seguintes questões:
a) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.7, 8.8, 8.9 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 21/2008-MC e nos subitens
8.7 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída à Srª
Eliane Maravalhas;
b) indeferimento dos recursos impetrados contra o edital do pregão eletrônico
22/2008-MC, questionando o caráter restritivo de seus subitens 8.8 e 8.9, não
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obstante o conhecimento prévio da Nota MC/CONJUR/APC 1521-2.14/2008 que
considerou tais cláusulas restritivas, irregularidade também atribuída exclusivamente
à Srª Eliane Maravalhas; e
c) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.8 e 8.9 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída
aos Sres Adailton de Brito Góis, Gildásio Franco Cançado, José Luiz Martins Durço
e Paulo Araújo de Oliveira.
(...)
16. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte de contas, podendo ser citados como
exemplo os acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008, todos de
Plenário, havendo neste último determinação que limita ‘as exigências de
capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam a
qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do
empreendimento, devendo [a unidade jurisdicionada] abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar’.
(TCU, Acórdão nº. 1.390/2010 – Plenário, Rel. Minitro Aroldo Cedraz)

9.5. determinar à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ao SANEAR - Serviço de
Saneamento Ambiental de Rondonópolis que, nas próximas licitações que efetuarem
com recursos do Orçamento Geral da União:
(...)
9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução
de cada contrato do empreendimento, devendo abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar (conforme
jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-Plenário;
2.088/2004-Plenário; 2656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário), cumprindo o que
prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 8.666/93;
(TCU, Acórdão nº. 2.215/2008 – Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler)

Disso, depreende-se que não basta a existência no edital de exigência de
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, é fundamental que a compatibilidade
dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no mínimo, 50%, eis que tal
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percentual representa o conceito de compatibilidade, à luz da interpretação pacífica do TCU
acerca do tema.

Dessa forma, deve ser incluído no edital item que exija a apresentação de atestado(s)
técnico(s) que comprove(m) a capacidade técnica das licitantes em, no mínimo, 50% da
quantidade, dos prazos e das características do objeto total desta licitação.

2.3. Da ilegalidade decorrente do item 6.2.8 do edital. Necessidade de exclusão

No item 6.2.8 do edital foi previsto o item a seguir:
6.2.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

Veja que tal item diz que o Sr. Pregoeiro não aceitará “protocolos de entrega” ou
“solicitação de documentos” como substitutivo a documentação requeridos no edital.
Ocorre, il. Pregoeiro, que essa previsão é contrária à legislação. E um exemplo dessa
contrariedade é a Lei Complementar nº 140/2011, que, em seu art. 14, § 4º, assim
previu:
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para
tramitação dos processos de licenciamento.
[...]
§ 4º A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação
definitiva do órgão ambiental competente. (grifou-se)

É expressa disposição de Lei que, em se tratando de licenças ambientais, uma vez
protocolado o pedido de renovação, as validades das licenças ficam automaticamente
prorrogadas, até o pronunciamento definitivo do órgão ambiental competente.

Como efeito disso, o protocolo do pedido de renovação é documento válido à
comprovação da validade de uma licença ambiental.
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Mas, como uma das licitantes poderá apresentar tal protocolo ao il. Pregoeiro se o
item 6.2.8 proíbe isso; ainda que o protocolo de renovação de uma licença ambiental
seja legalmente aceito, válido?

É gritante, douto Pregoeiro, o fato de o item 6.2.8 do edital ser contrário à legislação,
como, por exemplo é à Lei Complementar n. 140/2011, ensejando, por isso, a
necessidade de retificação do instrumento convocatório, para que dele seja excluído
todo o item 6.2.8 do edital, e acima colacionado.

3. DOS REQUERIMENTOS

Diante de todo o explanado, requer-se que o Sr. Pregoeiro se digne a receber esta
impugnação e, ao julgá-la, acate-a integralmente para que o edital seja modificado em
todos os termos expostos acima.

Termos em que pede e espera deferimento.
Uma/ BA, 22 de janeiro de 2021.


STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
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35(*235(6(1&,$/13$
$668172,038*1$d2$2(',7$/'(/,&,7$d2
,17(5(66$'235(*2(,526(725'(/,&,7$d®(6
,038*1$17(67(5,&<&/(*(672$0%,(17$//7'$

3$5(&(5
7UDWDVH R SUHVHQWH H[SHGLHQWH GH VROLFLWDomR LQVWDGR SHOR , 3UHJRHLUR GR
PXQLFtSLRGH8QDDFHUFDGDVQXDQFHVWpFQLFRMXUtGLFRVTXHVHSRGHH[WUDLUGDLPSXJQDomRDR
(GLWDO GH /LFLWDomR TXH LQWHJUD R SUHJmR SUHVHQFLDO Q  DSUHVHQWDGD SHOD HPSUHVD
67(5,&<&/( *(672 $0%,(17$/ /7'$ LQVFULWD QR &13- VRE R Q
QDTXDOVXVWHQWDVXSRVWDVLUUHJXODULGDGHVQRHGLWDOOLFLWDWyULRQRkPELWR
GD TXDOLILFDomR WpFQLFD H GH RUGHP REULJDFLRQDO VXILFLHQWHV D LQWHUIHULUHP HP VXD
FRPSHWLWLYLGDGH
2 REMHWR DOXVLYR DR FHUWDPH GL] UHVSHLWR j FRQWUDWDomR ³EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES PROVENIENTES DAS UNIDADES DE
SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE E HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO”
([WUDLVH GD VXD VXVWHQWDomR TXH R DWR FRQYRFDWyULR DSUHVHQWDUD IODJUDQWHV
GH LOHJDOLGDGHV H GLYHUVDV FRQGLo}HV GH SDUWLFLSDomR TXH DWLQJHP IURQWDOPHQWH RV REMHWLYRV
SURSRVWRVSHOD/HLGHOLFLWDo}HV
$OHJDD,038*1$17(TXHRHGLWDOpRPLVVRHPUHODomRDGLYHUVRVLWHQV
TXHGHYHULDPFRPSRUDTXDOLILFDomRWpFQLFDSDUDILQVGHFRPSURYDomRGDDSWLGmRRSHUDFLRQDO
GDV HPSUHVDV TXH LUmR SUHVWDU VHUYLoRV GH FROHWD GRV UHVtGXRV VyOLGRV KRVSLWDODUHV DOpP GR
TXH FHQVXUD TXH R HGLWDO GHYHULD SUHYLU D SRVVLELOLGDGH GH VXEFRQWUDWDomR GRV UHVtGXRV
MXVWDPHQWHHPUD]mRGDQDWXUH]DFRPSOH[DGRREMHWROLFLWDGR
5HTXHU DR ILQDO TXH VH SURFHGD DV DOWHUDo}HV DSRQWDGDV QRV WHUPRV GR
HGLWDOHVHXVDQH[RVHUHSXEOLFDomRGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR
&RPHIHLWRUHJLVWUHVHTXHHQWUHRDYLVRGHFRQYRFDomRHDGDWDGHDEHUWXUD
GDVHVVmRGHYHUiGHFRUUHURLQWHUVWtFLRSUHYLVWRQDOHJLVODomRYHUWHQWHjHVSpFLH GLDV~WHLV 
QmR KDYHQGR VXEVWUDWR DOJXP FDSD] GH PDFXODU D $GPLQLVWUDomR PXQLFLSDO FRQWLQXDPHQWH
VROtFLWDHFRPSURPHWLGDFRPDWUDQVSDUrQFLDHSXEOLFLGDGHGHVHXVDWRVQDHYHQWXDOKLSyWHVH
GHDEHUWXUDGDVHVVmRSDUDGDWDSRVWHULRUDRPHQFLRQDGRLQWHUVWtFLR
1RTXHPDLVLQWHUHVVDpRUHODWyULR
&XPSUH DQRWDU HP VHGH GH PpULWR H HP SULPHLUD OLQKD GH FRQWD TXH HVWD
PXQLFLSDOLGDGH VRE QHQKXPD KLSyWHVH FULRX DWPRVIHUD SDUD TXH D FRQWUDWDomR REMHWR GR
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FHUWDPH VH RSHUDVVH GH IRUPD LQHILFLHQWH RX GH IRUPD D YLWXSHUDU RV PDLRV QREUHV DQVHLRV
ODVWUHDGRVSHORLQWHUHVVHS~EOLFRFRPRDOLiVID]FUHURLPSXJQDQWH
&RP HIHLWR H DR UHYHUVR GHVVD LGHLD TXH VH UHYHOD FRP WRWDO GHVSUH]R D
UHDOLGDGHGRVIDWRVGHVREUHOHYDUTXHRHGLWDOHPDQiOLVHSUHYLXH[LJrQFLDVGHRUGHQVWpFQLFDV
FRPSDWtYHLVFRPDOHJLVODomRHVHDSHUIHLoRDjH[HFXomRGHVHUYLoRVGDTXHOHVOLFLWDQWHVTXH
SRVVXHP D QHFHVViULD H[SHUWLVH H OLFHQFLDPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV SUySULRV SDUD H[HFXomR GH
VHUYLoRV HVSHFtILFRV WDQWR TXDQWR QD DWXDO TXDGUD GRQGH VH OHYD HP FRQVLGHUDomR R DWXDO
FHQiULR GH SDQGHPLD GHFRUUHQWH GR QRYR FRURQDYtUXV HP TXH RV GHVFDUWHV GH PDWHULDLV
KRVSLWDODUHVVRIUHUDPYHUWLJLQRVRVFUHVFLPHQWRV
2 PXQLFtSLR GH 8QD DR ORQJR GR DQR GH  HQIUHQWRX FRP PDHVWULD R
FRPEDWHj&29,'HDWUDYHVVDRDQRGHUHVLOLHQWHGHTXHQmRVHGHYHDEDQGRQDUDV
ERDV SUiWLFDV FRP GLOLJHQWH FRQWUROH VDQLWiULR H ILUPH QDV VXDV FRQWUDWDo}HV VHQVtYHLV
PHGLDQWHH[LJrQFLDVTXHGHFRUUHPGDOHJLVODomRDSOLFiYHOjHVSpFLH
3RLVEHP
1R TXH VH UHIHUH j PRWLYDomR GR LPSXJQDQWH GH TXH GHYHULD FRQVWDU QR
HGLWDOSUHYLVmRTXHHQFHWHDSRVVLELOLGDGHGHVXEFRQWUDWDomRGRREMHWROLFLWDGRpFHGLoRTXH
QmRKiQHFHVVLGDGHH[SOtFLWDGHWDOPHGLGD
,VVRSRUTXDQWRDSUySULDMXULVSUXGrQFLDDSOLFiYHODHVVDWHPiWLFDMiDVVHQWRX
GH IRUPD LWHUDWLYD LQFOXVLYH R SUySULR 67- TXH D VXEFRQWUDWDomR SDUFLDO p OHJtWLPD QRV
WHUPRV GD /HL  DUW   ,9  QmR GHVTXDOLILFDQGR SRLV D QDWXUH]D
SHUVRQDOtVVLPDGRFRQWUDWRPHVPRHPUHODomRDOLFLWDo}HVGHREMHWRVFRPSOH[RV
1HVVHVHQWLGRMiVHPDQLIHVWRXR7&8
e LOtFLWD D LQVHUomR HP HGLWDLV GR '1,7 GH DXWRUL]DomR TXH SHUPLWD D
VXEFRQWUDWDomR GR SULQFLSDO GH REMHWR OLFLWDGR HQWHQGLGR HVVD SDUFHOD GR
REMHWRFRPRRFRQMXQWRGHLWHQVSDUDRVTXDLVIRLH[LJLGDFRPRUHTXLVLWRGH
KDELOLWDomRWpFQLFRRSHUDFLRQDODDSUHVHQWDomRGHDWHVWDGRVTXHFRPSURYHP
H[HFXomR GH VHUYLoR FRP FDUDFWHUtVWLFDV VHPHOKDQWHV $FyUGmR Q
3OHQiULR 7& UHO 0LQ $UROGR &HGUD]

2 TXH VH DILJXUD LQDGPLVVtYHO p D VXEFRQWUDWDomR WRWDO GR REMHWR IDWR HVWH
TXHQmRVHFRDGXQDDRHVWDEHOHFLGRQRVSUHVHQWHVDXWRVSRUTXDQWRDVXEFRQWUDWDomRSRGHUi
QDIRUPDGDOHLRSHUDUVHHPUHODomRjVSDUFHODVTXHVHMDPGHPHQRUUHOHYkQFLDRTXHQmR
DIHWDDUHJXODUH[HFXomRGRVVHUYLoRVOLFLWDGRV REMHWRSULQFLSDO 
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(PLJXDOOLQKDGHUDFLRFtQLRpDOLomRGH0$5d$/-867(1),/+2DFHUFD
GDVXEFRQWUDWDomR
³$KLSyWHVHWRUQDVHFDEtYHOSRUH[HPSORTXDQGRRREMHWROLFLWDGR
FRPSRUWD XPD H[HFXomR FRPSOH[D HP TXH DOJXPDV IDVHV HWDSDV RX
DVSHFWRV   DSUHVHQWDP   JUDQGH   VLPSOLFLGDGH   H   SRVVDP   VHU
GHVHPSHQKDGRV   SRU   WHUFHLURV   VHP   TXH   LVVR   DFDUUHWH   SUHMXt]R´
>&RPHQWiULRVj/HLGH/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV$GPLQLVWUDWLYRV'LDOpWLFD
HGLomRS@
VHUYLoRV

$VVLP HVWi UDWLILFDGD D SRVVLELOLGDGH GD VXEFRQWUDWDomR GH SDUFHOD GRV

/DGRRXWURQRkPELWRGDTXDOLILFDomRWpFQLFDRPXQLFtSLRH[LJLXQRHGLWDO
REMXUJDGRDVVHJXLQWHVREULJDo}HVSRUSDUWHGRVOLFLWDQWHV
$4XDOLILFDomR7pFQLFDVHUiFRPSURYDGDDWUDYpVGDDSUHVHQWDomRGRV
VHJXLQWHVGRFXPHQWRV

D $OYDUiGH)XQFLRQDPHQWRGR0XQLFtSLRVHGHGD(PSUHVD

E  2 SURSRQHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU DWHVWDGR GH FDSDFLGDGH WpFQLFD RX
GHFODUDomRH[SHGLGDSRUSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRRXSULYDGRTXH
FRPSURYHTXHDOLFLWDQWHIRUQHFHXRVVHUYLoRVSHUWLQHQWHVHFRPSDWtYHLVHP
TXDQWLGDGHHTXDOLGDGHFRPRREMHWRGHVWHFHUWDPH

F  &DGDVWUR 7pFQLFR )HGHUDO &HUWLILFDGR GH 5HJXODULGDGH HP QRPH GD
HPSUHVDHPLWLGRSHOR,QVWLWXWRGH0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV
5HQRYiYHLV±,%$0$

G  &DGDVWUR (VWDGXDO GH $WLYLGDGH SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUD HPLWLGR SHOR
,1(0$

H &HUWLGmRGR&RQVHOKR5HJLRQDOGH(QJHQKDULD$UTXLWHWXUDH$JURQRPLD
&5($ RX &RQVHOKR 5HJLRQDO GH 4XtPLFD &54  TXDQGR IRU R FDVR
DFRPSDQKDGD GD SURYD GH UHJXODULGDGH GD HPSUHVD H GRV UHVSRQViYHLV
WpFQLFRV

I &RPSURYDomRGDOLFLWDQWHGHSRVVXLUHPVHXTXDGURSHUPDQHQWHQDGDWD
SUHYLVWDSDUDHQWUHJDGDSURSRVWDSURILVVLRQDOGHQtYHOVXSHULRU (QJHQKHLUR
$PELHQWDO(QJHQKHLUR&LYLO MXQWRDR&5($RXDLQGDHQJHQKHLURTXtPLFR
GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGR MXQWR DR &54 (P VH WUDWDQGR GH VyFLR HVWD
FRPSURYDomRGHYHUiVHUIHLWDDWUDYpVGHDSUHVHQWDomRGR&RQWUDWR6RFLDOHP
YLJRU GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGR QR yUJmR FRPSHWHQWH $ UHIHULGD
FRPSURYDomRGHTXHRUHVSRQViYHOWpFQLFRSHUWHQFHDRTXDGURGDHPSUHVD
SRGHUi VHU IHLWD DWUDYpV &DUWHLUD GH 7UDEDOKR H 3UHYLGrQFLD 6RFLDO RX
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVHPYLJRU
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J  'HFODUDomR )RUPDO DVVLQDGD SHOR OLFLWDQWH RX UHSUHVHQWDQWH OHJDO TXH
GLVS}HGRVHTXLSDPHQWRVHYHtFXORVDGHTXDGRVHGLVSRQtYHLVQHFHVViULRVj
H[HFXomRGRREMHWRGDSUHVHQWHOLFLWDomRHGHVXDGLVSRQLELOLGDGH

K /LFHQoDGH2SHUDomR /2 YLJHQWHHPLWLGDyUJmRGHFRQWUROHDPELHQWDO
,1(0$ ,QVWLWXWR (VWDGXDO GR 0HLR $PELHQWH H 5HFXUVRV +tGULFRV 
DXWRUL]DQGRDHPSUHVDDH[HFXWDURVVHUYLoRVGHWUDWDPHQWRGHUHVtGXRVGH
VD~GHRXSHULJRVRV

L $OYDUiGHIXQFLRQDPHQWRH[SHGLGRSHODYLJLOkQFLDVDQLWiULD (VWDGXDORX
0XQLFLSDO 
&RQVRDQWH VH REVHUYD GD FRQMXJDomR GRV LWHQV DFLPD WUDQVFULWRV DSUD]
UHDOoDU TXH QHQKXPD GH WDLV H[LJrQFLDV VXSODQWDP HYHQWXDO QXOLGDGH RX H[FHVVR HVWDQGR
WRGDYLDFRPSDWtYHOFRP D SUySULD UHGDomR GR DUW ,,GD /HL  TXH VH OLPLWD j
FRPSURYDomR GH DSWLGmR SDUD GHVHPSHQKR GH DWLYLGDGH SHUWLQHQWH H FRPSDWtYHO HP
FDUDFWHUtVWLFDVTXDQWLGDGHVHSUD]RVFRPRREMHWRGDOLFLWDomRHLQGLFDomRGDVLQVWDODo}HVH
GRDSDUHOKDPHQWRHGRSHVVRDOWpFQLFRDGHTXDGRVHGLVSRQtYHLVSDUDDUHDOL]DomRGRREMHWRGD
OLFLWDomR EHP FRPR GD TXDOLILFDomR GH FDGD XP GRV PHPEURV GD HTXLSH WpFQLFD TXH VH
UHVSRQVDELOL]DUiSHORVWUDEDOKRV
9HMDVHSRLVTXHQmRVHHVWiDH[LJLUTXDOTXHUREULJDomRGROLFLWDQWHTXHR
LQLED RX R UHVWULQMD GH SDUWLFLSDU GR FHUWDPH SHOR FRQWUiULR RV DSRQWDPHQWRV QXWULGRV SHOR
HGLWDO DVVLPFRQVLGHUDGRSRUIRUoDGRSULQFtSLRDRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULR±DUWGD/HL
GH /LFLWDo}HV  LQFOXVLYH GH RUGHP $PELHQWDO H[DUDGR SHOR ÏUJmR (VWDGXDO FRPSHWHQWH
UHSUHVHQWDR]HORGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDHPDJLUQRFRPSDVVRGRSULQFtSLRGDOHJDOLGDGH
VHPTXDOTXHUH[FHVVRRXDEXVR
&RPSXOVDQGRVHRWHRUGDLPSXJQDomRGHSUHHQGHVHTXHVXILFLHQWHSDUDR
LPSXJQDQWHQmRDJHFRPSUXGrQFLDDRGHVTXDOLILFDURSULQFtSLRGRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULR
DOpP GR TXHGDVH RPLVVR HP DSRQWDU D VXSRVWD PDOIHULGD LOHJDOLGDGH SUHVHQWH QR HGLWDO HP
DQiOLVH
,VVR TXHU GL]HU TXH R LPSXJQDQWH WHQWD FRQIXQGLU DV REULJDo}HV FLYLV H
DGPLQLVWUDWLYDV GHOH HQTXDQWR DWLYLGDGH OHJLWLPDPHQWH H[HUFLGD FRP RV DSRQWDPHQWRV TXH
GHFRUUHPGHH[LJrQFLDHGLWDOtFLD
1R FDVR GRV DXWRV R 6HWRU FRPSHWHQWH FRQIRUPH YLVWR DFLPD DSUHVHQWRX
QRFDPSRGDTXDOLILFDomRWpFQLFDDQHFHVVLGDGHGHDVOLFLWDQWHVDSUHVHQWDUHPGRFXPHQWRVTXH
GH SHU VL VmR VXILFLHQWHV D DWHVWDUHP QD IRUPD GD OHL H VHP TXDOTXHU UHVWULomR j
FRPSHWLWLYLGDGH TXH D HPSUHVD SDUWLFLSDQWH SRVVXL DXWRUL]DomR OHJDO GH IXQFLRQDU SDUD R
REMHWRGHPDQGDGR
¬JXLVDGHH[HPSORH[LJLUGROLFLWDQWHDSyOLFHGHVHJXURDPELHQWDOFXLGD
VHGHH[LJrQFLDTXHXOWUDSDVVDDEDUUHLUDGRWROHUiYHOHTXHQmRGHFRUUHGHQHQKXPDREULJDomR
SUHYLVWDHPOHLGHTXHHVWDREULJDomRVHOHJLWLPDjVH[LJrQFLDVSUHYLVWDVHPHGLWDO
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4XDQWR DRV JUXSRV GH UHVtGXRV $ % (  QD IRUPD GD 5'& $19,6$
 WHPVH TXH R SUySULR HGLWDO H HP HVSHFLDO R WHUPR GH UHIHUrQFLD GH PDQHLUD
VDWLVIDWyULD LQGLFDUDP VREUH TXDLV JUXSRV RV VHUYLoRV OLFLWDGRV LQFLGLUmR VHP TXDOTXHU
QHFHVVLGDGHRTXHVHDILJXUDULDDEXVLYDUHVWULWLYDGHTXHSDUDFDGDJUXSRKDYHULDGHSRVVXLU
XP OLFHQFLDPHQWR GH GHVWLQDomR GRV UHVtGXRV SHUDQWH R ,1(0$ FRPR VXVWHQWDGR SHOR
LPSXJQDQWH
,QREVWDQWH FRQVRDQWH YLVWR DV OLFHQoDV H[LJLGDV QR HGLWDO Mi VH DILJXUDP
VXILFLHQWHVjH[HFXomRSRUSDUWHGROLFLWDQWHGRREMHWROLFLWDGR
$OpP GLVVR LPSRUWD VXEOLQKDU TXH D PLQXWD FRQWUDWXDO FOiXVXOD VH[WD ±
$1(;29,,, DSRQWDSDUDRVVHJXLQWHVSDUkPHWURVDVHUHPULJRURVDPHQWHREVHUYDGRVSHODV
OLFLWDQWHVTXDQGRGDH[HFXomRGRVVHUYLoRVTXHGHYHUmRVHUILVFDOL]DGRVSHOR3RGHU3~EOLFR
&XPSULUD5HVROXomR&21$0$QGHGHDEULOGH
TXHWUDWDGRVFULWpULRVGHHOLPLQDomRGRVUHVtGXRVVyOLGRVRULXQGRVGRV
VHUYLoRVGHVD~GH
 $WHQGLPHQWR LQWHJUDO jV 5HVROXo}HV GD $19,6$ &21$0$ H
UHJUDV GD $%17 DSOLFDGDV DR WUDQVSRUWH FROHWD WUDWDPHQWR H
GHVWUXLomR WpUPLFD H GHVWLQDomR ILQDO GRV UHVtGXRV SURYHQLHQWHV GDV
XQLGDGHVGH6D~GH
$EHPGDYHUGDGHRVDSRQWDPHQWRVYHUVDGRVQRLWHP³´QmRDJULGHP
VREQHQKXPDVSHFWRDDSWLGmRWpFQLFRSURILVVLRQDOFRQWLGDQRDUW,,GD/HLDR
SDVVR HP TXH WRGDV DV H[LJrQFLDV DGLFLRQDLV VHFXQGDGDV SHOR LPSXJQDQWH DFDEDP SRU
UHVWULQJLURFDUiWHUFRPSHWLWLYRDRFHUWDPH
1HVVH IRFR VDOLHQWHVH TXH RV SRQWRV DFLPD GHEDWLGRV QR TXH WDQJH j
H[LJrQFLD GRV HOHPHQWRV TXH FRPS}HP D TXDOLILFDomR WpFQLFD VmR H[WUHPDPHQWH
LPSUHVFLQGtYHLVQRREMHWRTXHVHSUHWHQGHOLFLWDU
$ SURSyVLWR TXDQWR j H[LJrQFLD GD FDSDFLGDGH WpFQLFR RSHUDFLRQDO GRV
SURILVVLRQDLV FRPR WDPEpP GRV FRQWRUQRV RSHUDWLYRV RUJDQL]DFLRQDLV H GH LQIUDHVWUXWXUD
QDGD PDLV UHSUHVHQWDP GR TXH XPD IDFXOGDGH H[LJtYHO QR FHUWDPH SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD
SHUPLWLU HYHQWXDO SHUWLQrQFLD H FRPSDWLELOLGDGH FRP D H[HFXomRGR REMHWR VHQmR YHMDVH DV
OLo}HVGRVDXGRVRPHVWUH+HO\/RSHV0HLUHOOHVREWHPSHUDQGRTXH
A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo
exigível, não obstante o veto aposto à letra b do §1º do art. 30. Na
verdade o dispositivo vetado impunha limitação a essa exigência e a
sua retirada do texto legal deixou a critério da entidade licitante
estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações, exigências, essas, que devem ser
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pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação
$GPLQLVWUDWLYRHGS 

'LUHLWR

3RU RXWUR ODGR SRGHULD DWp VHU FRQVLGHUDGD GHVtGLD GH HVVD $GPLQLVWUDomR
GHL[DU GH UHDOL]DU WDLV H[LJrQFLDV TXDOLILFDomR WpFQLFD  IDFH j FRPSOH[LGDGH GR REMHWR
HQYROYLGR VRE SHQD GH QmR UDUR UHVWDU SUHMXGLFDGD D H[HFXomR GR REMHWR D FRQWHQWR HP
SUHMXt]R DR LQWHUHVVH S~EOLFR GR TXDO QmR VH SRGH GHVFXUDU H VHTXHU SRGHUVHLD DILUPDU
QHVWHFDVRTXHDH[LJrQFLDHGLWDOtFLDVHULDUHVWULWLYDGDFRPSHWLomRPXLWRPHQRVFRQWUiULDj
RULHQWDomRGRDUW,,FXPXODGRDRWRGRVGDOHL
2 TXH R GLVSRVLWLYR LQVHUWR QR DUW  GD /HL GH OLFLWDo}HV YLVD FRLELU p D
H[LJrQFLD LQIXQGDGD GLULJLGD H[FOXVLYDPHQWH D SULYLOHJLDU DOJXQV H DIDVWDU RXWURV OLFLWDQWHV
VHPTXDOTXHUMXVWLILFDWLYD1RHQWDQWRQmRIHUHDFRPSHWLomRDH[LJrQFLDGHUHTXLVLWRVTXHGH
IDWRVHMDPQHFHVViULRVQRFDVRFRQFUHWRIDFHDRREMHWRDVHUFRQWUDWDGR
,QYRFDVHQRYDPHQWHDH[HJHVHGH0DUoDO-XVWHQ)LOKRTXHGL]HPUHODomR
DRDUWGD/HLHPWHOD
O dispositivo não significa, porém, vedação à cláusulas restritivas da
participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas. Nem
impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas
pessoas. Veda-se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja
orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar
alguns particulares. Se a restrição for necessária para atender ao interesse
público, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. Terão de ser
analisados conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. A
inviabilidade não reside na restrição em si mesma, mas na
incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa
interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF (´... o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’).
8PSRXFRPDLVDGLDQWHDILUPD
O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção
da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso
dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir.


1D KLSyWHVH GRV DXWRV QmR UHVWRX REVWDFXOL]DGD D FRPSHWLWLYLGDGH DWp
SRUTXHLQ~PHUDVSHVVRDVMXUtGLFDVVROLFLWDUDPRHGLWDOHGHYHUDVLUmRSDUWLFLSDUGRFHUWDPH

&RPUHIHUrQFLDjVH[LJrQFLDVWpFQLFDVGR&DGDVWUR7pFQLFR)HGHUDO &7) H
UHJLVWURGDDWLYLGDGHSHUDQWHR,1(0$DPEDVSRVVXHPHVWHLROHJDO
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1HVVDFDGrQFLDFRQVRDQWHDQDWXUH]DGRREMHWROLFLWDGRDSUD]UHDOoDUTXHp
GHYHU GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD H[LJLU FULWpULRV TXH DVVHJXUH D VXVWHQWDELOLGDGH
VRFLRDPELHQWDOHWDOSHUPLVVLYRQRkPELWRGDOLFLWDomRHQFRQWUDHVWHLRQRDUW,9GD/HL
 QmR VH UHYHODQGR UD]RiYHO R DFROKLPHQWR GR LPSXJQDQWH HP ID]HU GH TXH KDMD
LQVHUomRSHUDQWHRHGLWDOGHGLYHUVDVRXWUDVH[LJrQFLDVTXHIUXVWUDPRFDUiWHUFRPSHWLWLYRHVH
GLYRUFLDGDOHL
$VVLPGLVS}HPRVGLVSRVLWLYRVFRQVWLWXFLRQDLVGD&DUWDGH

$UW$RUGHPHFRQ{PLFDIXQGDGDQDYDORUL]DomRGRWUDEDOKRKXPDQRH
QDOLYUHLQLFLDWLYDWHPSRUILPDVVHJXUDUDWRGRVH[LVWrQFLDGLJQDFRQIRUPH
RVGLWDPHVGDMXVWLoDVRFLDOREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
9,  GHIHVD GR PHLR DPELHQWH LQFOXVLYH PHGLDQWH WUDWDPHQWR GLIHUHQFLDGR
FRQIRUPHRLPSDFWRDPELHQWDOGRVSURGXWRVHVHUYLoRVHGHVHXVSURFHVVRV
GHHODERUDomRHSUHVWDomR
$UW7RGRVWrPGLUHLWRDRPHLRDPELHQWHHFRORJLFDPHQWHHTXLOLEUDGR
EHPGHXVRFRPXPGRSRYRHHVVHQFLDOjVDGLDTXDOLGDGHGHYLGDLPSRQGR
VH DR 3RGHU 3~EOLFR H j FROHWLYLGDGH R GHYHU GH GHIHQGrOR H SUHVHUYi OR
SDUDDVSUHVHQWHVHIXWXUDVJHUDo}HV
'HVWDPHVPDVRUWHLPS}HVHDFRQMXJDomRGHGLVSRVLWLYRVSUHYLVWRVQD/HL
)HGHUDOQ 310 
$UW3DUDRVILQVSUHYLVWRVQHVWD/HLHQWHQGHVHSRU
,PHLRDPELHQWHRFRQMXQWRGHFRQGLo}HVOHLVLQIOXrQFLDVHLQWHUDo}HVGH
RUGHP ItVLFD TXtPLFD H ELROyJLFD TXH SHUPLWH DEULJD H UHJH D YLGD HP
WRGDVDVVXDVIRUPDV
,,  GHJUDGDomR GD TXDOLGDGH DPELHQWDO D DOWHUDomR DGYHUVD GDV
FDUDFWHUtVWLFDVGRPHLRDPELHQWH
,,,SROXLomRDGHJUDGDomRGDTXDOLGDGHDPELHQWDOUHVXOWDQWHGHDWLYLGDGHV
TXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
D SUHMXGLTXHPDVD~GHDVHJXUDQoDHREHPHVWDUGDSRSXODomR
E FULHPFRQGLo}HVDGYHUVDVjVDWLYLGDGHVVRFLDLVHHFRQ{PLFDV
F DIHWHPGHVIDYRUDYHOPHQWHDELRWD


$UW$ GRFXPHQWDomR UHODWLYD j TXDOLILFDomR WpFQLFD OLPLWDUVHi D   ,9SURYD GH DWHQGLPHQWR GH
UHTXLVLWRVSUHYLVWRVHPOHLHVSHFLDOTXDQGRIRURFDVR
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G DIHWHPDVFRQGLo}HVHVWpWLFDVRXVDQLWiULDVGRPHLRDPELHQWH
H  ODQFHP PDWpULDV RX HQHUJLD HP GHVDFRUGR FRP RV SDGU}HV DPELHQWDLV
HVWDEHOHFLGRV
,9  SROXLGRU D SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD GH GLUHLWR S~EOLFR RX SULYDGR
UHVSRQViYHOGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUDWLYLGDGHFDXVDGRUDGHGHJUDGDomR
DPELHQWDO
9  UHFXUVRV DPELHQWDLV D DWPRVIHUD DV iJXDV LQWHULRUHV VXSHUILFLDLV H
VXEWHUUkQHDVRVHVWXiULRVRPDUWHUULWRULDORVRORRVXEVRORRVHOHPHQWRV
GDELRVIHUDDIDXQDHDIORUD
$UW  $ FRQVWUXomR LQVWDODomR DPSOLDomR H IXQFLRQDPHQWR GH
HVWDEHOHFLPHQWRVHDWLYLGDGHVXWLOL]DGRUHVGHUHFXUVRVDPELHQWDLVHIHWLYDRX
SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUHV RX FDSD]HV VRE TXDOTXHU IRUPD GH FDXVDU
GHJUDGDomRDPELHQWDOGHSHQGHUmRGHSUpYLROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
R2VSHGLGRVGHOLFHQFLDPHQWRVXDUHQRYDomRHDUHVSHFWLYDFRQFHVVmR
VHUmRSXEOLFDGRVQRMRUQDORILFLDOEHPFRPRHPSHULyGLFRUHJLRQDORXORFDO
GHJUDQGHFLUFXODomRRXHPPHLRHOHWU{QLFRGHFRPXQLFDomRPDQWLGRSHOR
yUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
$UW&RPSHWHDR,%$0$SURSRUDR&21$0$QRUPDVHSDGU}HVSDUD
LPSODQWDomR DFRPSDQKDPHQWR H ILVFDOL]DomR GR OLFHQFLDPHQWR SUHYLVWR QR
DUWLJR DQWHULRU DOpP GDV TXH IRUHP RULXQGDV GR SUySULR
&21$0$
+iPDLV

2 SUySULR 7&8 QRV DXWRV GD 5HSUHVHQWDomR 7&  GH
UHODWRULD GR 0LQ %UXQR 'DQWDV HP VHVVmR SOHQiULD GR GLD  SRQGHUDUD FRP
PDHVWULDRVHJXLQWH

1R WRFDQWH j DSUHVHQWDomR GH FHUWLILFDGR GH UHJXODULGDGH YiOLGR HPLWLGR
SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GR 0HLR $PELHQWH H GRV 5HFXUVRV 1DWXUDLV
5HQRYiYHLV  ,%$0$ Ki UHVSDOGR QR DUW  LQFLVR ,, GD /HL
FRPUHGDomRGDGDSHOD/HL

$UW)LFDLQVWLWXtGRVREDDGPLQLVWUDomRGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR
$PELHQWHH5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV,%$0$

,,  &DGDVWUR 7pFQLFR )HGHUDO GH $WLYLGDGHV 3RWHQFLDOPHQWH 3ROXLGRUDV RX
8WLOL]DGRUDV GH 5HFXUVRV $PELHQWDLV SDUD UHJLVWUR REULJDWyULR GH SHVVRDV
ItVLFDV RX MXUtGLFDV TXH VH GHGLFDP D DWLYLGDGHV SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV
HRX j H[WUDomR SURGXomR WUDQVSRUWH H FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWRV
SRWHQFLDOPHQWHSHULJRVRVDRPHLRDPELHQWHDVVLPFRPRGHSURGXWRVH
VXESURGXWRVGDIDXQDHIORUD
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1HVVH PHVPD FDGrQFLD VH PDQLIHVWRX R 7&8 QRV DXWRV GR $FyUGmR
GDODYUDGR(PLQHQWH0LQ$UROGR&HGUD]SRULQWHUPpGLRGD&kPDUDQmRVH
SRGHQGR ROYLGDU TXH D FHUWLGmR SUHYLVWD QR SUHVHQWH HGLWDO FXLGDVH GH LQVWUXPHQWR TXH
SHUPLWH R JHUHQFLDPHQWR GH VHUYLoRV GH UHVtGXRV VyOLGRV QD IRUPD GR DUW  ;9,, GD /HL
)HGHUDOQ

,QFOXVLYH WHPVH TXH D REWHQomR GR PHQFLRQDGR ³CTF´ j OX] GD ,1
,%$0$  SRGH VHU YLD LQWHUQHW VHP FRPSRUWDU TXDOTXHU OHVmR RX PiFXOD UHVWULWLYD j
FRPSHWLWLYLGDGHQRFHUWDPH

1HVVH PHVPR VHQWLGR H SHODV PHVPDV UD]}HV DSUHVHQWDGDV VH DILJXUD
OHJtWLPDDH[LJrQFLDGRUHJLVWURGHDWLYLGDGHMXQWRDR,1(0$ yUJmRHVWDGXDO 

1HVVHVHQWLGRYHMDVHRUHFHQWHHQWHQGLPHQWRHQFDPSDGRSHOR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGR(VWDGRGD%DKLD

32'(5 -8',&,È5,2 75,%81$/ '( -867,d$ '2 (67$'2 '$
%$+,$ 7HUFHLUD &kPDUD &tYHO 3URFHVVR$*5$92 ,17(512
Q$JÏUJmR-XOJDGRU7HUFHLUD&kPDUD&tYHO
$*5$9$17( 7555 6$1($0(172 ( *(67$2 $0%,(17$/
/7'$$GYRJDGR V $/9$52/8,=)(55(,5$6$17269/$',0,5
62$5(6 6$1726 9/$',0,5 62$5(6 6$1726 $*5$9$'2
35()(,72 081,&,3$/ '( ,7$3(7,1*$ H RXWURV $GYRJDGR V 
5HODWRU 'HV 0RDF\U 0217(1(*52 6RXWR $&25'2  $*5$92
,17(512 12 0$1'$'2 '( 6(*85$1d$ /,&,7$d2 35(*2
(/(75Ð1,&2 35,1&Ë3,2 '$ 9,1&8/$d2 $2 $72
&2192&$7Ï5,2 &/È868/$6 (',7$/Ë&,$6 (;,*Ç1&,$6 '$
48$/,'$'( 7e&1,&$ 3266,%,/,'$'( '(&,62 0$17,'$
5(&8562 12 3529,'2  2 VREUHVWDPHQWR GH SURFHGLPHQWR
OLFLWDWyULR SRU RUGHP GR 3RGHU -XGLFLiULR SHOD YLD GR 0DQGDGR GH
6HJXUDQoDUHTXHUDGHPRQVWUDomRGDYHURVVLPLOKDQoDGDVDOHJDo}HVDWUDYpV
GDSURYDSUpFRQVWLWXtGDGHPDQHLUDDFRPSURYDUGHSODQRDLUUHJXODULGDGH
GRSURFHGLPHQWRDWUDYpVGDRIHQVDDRUHJUDPHQWRHGLWDOtFLRjOHJLVODomRRX
DRVSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVDOpPGDIODJUDQWHRIHQVDDRLQWHUHVVHS~EOLFR
RTXHQmRVHYHULILFDQRFDVRFRQFUHWR$GHPDLVWUDWDUGDVH[LJrQFLDVGD
FDSDFLGDGHWpFQLFDHPXP~QLFRWySLFRGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRQmRFULD
GHVHTXLOtEULR QD FRQFRUUrQFLD 5(&8562 12 3529,'2  9LVWRV
UHODWDGRV H GLVFXWLGRV HVWHV DXWRV GH $JUDYR ,QWHUQR Q 
HPTXHILJXUDPFRPRDJUDYDQWH675556DQHDPHQWR
H *HVWmR $PELHQWDO /WGD H FRPR DJUDYDGR 3UHIHLWR GR 0XQLFtSLR GH
,WDSHWLQJD $&25'$0 RV 'HVHPEDUJDGRUHV LQWHJUDQWHV GD 7XUPD
-XOJDGRUD GD 7HUFHLUD &kPDUD &tYHO GR 7ULEXQDO GH -XVWLoD GD %DKLD HP
1(*$53529,0(172$25(&8562QRVWHUPRVGRUHODWyULRHYRWRGR
5HODWRU
&ODVVH
$JUDYR1~PHUR
GR
3URFHVVR

5HODWRU D  02$&<5 0217(1(*52 62872
3XEOLFDGRHP 
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HFRRX


1R FLWDGR SUHFHGHQWH R (PLQHQWH 5HODWRU 'HV 0RDF\U 0RQWHQHJUR
2VREUHVWDPHQWRGHSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRSRURUGHPGR3RGHU-XGLFLiULR
SHOD YLD GR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD UHTXHU D GHPRQVWUDomR GD
YHURVVLPLOKDQoDGDVDOHJDo}HVDWUDYpVGDSURYDSUpFRQVWLWXtGDGHPDQHLUD
D FRPSURYDU GH SODQR D LUUHJXODULGDGH GR SURFHGLPHQWR DWUDYpV GDRIHQVD
DR UHJUDPHQWR HGLWDOtFLR j OHJLVODomR RX DRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV
DOpPGDIODJUDQWHRIHQVDDRLQWHUHVVHS~EOLFRRTXHQmRVHYHULILFDQRFDVR
FRQFUHWR
,VVR SRUTXH FRPR EHP SRQWXRX R -XL]a quo, WUDWDU GDV H[LJrQFLDV GD
FDSDFLGDGHWpFQLFDHPXP~QLFRWySLFRGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRQmRFULD
GHVHTXLOtEULRQDFRQFRUUrQFLD
/DGRRXWURRHGLWDOUHIHUHQWHj/LFLWDomRPRGDOLGDGH3UHJmR3UHVHQFLDOQ
 WHP FRPR REMHWR HP VtQWHVH D FRQWUDWDomR GH HPSUHVD SDUD
SUHVWDomRGHVHUYLoRGHOLPSH]DXUEDQDFROHWDHWUDQVSRUWHGHOL[RGRWLSR
UHVLGHQFLDO FRPHUFLDO GH UHVtGXR GH VD~GH FROHWD VHOHWLYD H FROHWD GH
PDWHULDLVGHFDUDFWHUtVWLFDVLQHUWHHLQRUJkQLFDHGLVS}HHPVHXLWHP
VREUHDTXDOLILFDomRWpFQLFDQHFHVViULD
4XDOLILFDomR7pFQLFDD 'HFODUDomRGHFRQKHFLPHQWRGDVQRUPDV
HGLWDOtFLDV H FRQKHFLPHQWR GDV ORFDOLGDGHV UXDV GD VHGH GLVWULWRV
SRYRDGRVHORFDOGRGHSyVLWR RQGHVHUiSUHVWDGRRVHUYLoRE $OYDUiGH
)XQFLRQDPHQWRDWXDOL]DGRGR0XQLFtSLRVHGHGD(PSUHVDF &HUWLGmR
1HJDWLYD GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD G  &HUWLGmR GH 5HJLVWUR H
4XLWDomR GD HPSUHVD OLFLWDQWH H GRV UHVSRQViYHLV WpFQLFRV GD HPSUHVD
QR &RQVHOKR 5HJLRQDO GH (QJHQKDULD H $JURQRPLD ± &5($ GR
GRPLFtOLR RX VHGH GR OLFLWDQWH FRPSURYDQGR TXH D HPSUHVD SRVVXL HP
VHXTXDGURWpFQLFRQRPtQLPRXPSURILVVLRQDOFRPIRUPDomRGHQtYHO
VXSHULRU OHJDOPHQWH KDELOLWDGR MXQWR DR &5($ GHYHQGR HVWH VHU
(QJHQKHLUR6DQLWDULVWDRX(QJHQKHLUR$PELHQWDORX(QJHQKHLUR&LYLO
H  $ FRPSURYDomR GR YtQFXOR GR UHVSRQViYHO WpFQLFR SDUD FRP D
HPSUHVDFDVRQmRVyFLRVGDUVHiPHGLDQWHUHJLVWURHDSUHVHQWDomRGD
&DUWHLUDGH7UDEDOKRSHUWLQHQWHjIROKDGDFRQWUDWDomRGRSURILVVLRQDO
SHODHPSUHVDOLFLWDQWHRX&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV 6()25
6Ï&,2 &2175$72 62&,$/  I  $WHVWDGR GH &DSDFLGDGH 7pFQLFD
H[SHGLGRHPQRPHGDHPSUHVDSRUSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRRX
SULYDGR FRPSURYDQGR DSWLGmR SDUD D H[HFXomR GRV VHUYLoRV QDV
FRQGLo}HV H TXDQWLGDGHV SHUWLQHQWHV H FRPSDWtYHLV FRP R 2EMHWR GHVWH
(GLWDO QRV WHUPRV GR   H  GR DUW  GD /HL Q  I  2
DWHVWDGR GHYH VHU H[SHGLGR HP SDSHO WLPEUDGR GR yUJmR DVVLQDGR SRU
TXHPGHGLUHLWRRXDXWRULGDGHUHVSRQViYHOSHODILVFDOL]DomRGRFRQWUDWR
FHOHEUDGR REMHWR GR DWHVWDGR FRP ILUPD UHFRQKHFLGD SHOR WDEHOLmR
S~EOLFR H DXWHQWLFDGR I  6HUmR FRQVLGHUDGDV FRPR SHUWHQFHQWHV DR
PHVPR JUXSR HPSUHVDULDO GD HPSUHVD SURSRQHQWH HPSUHVDV

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DQ/VYR3SDU1MBII33LJ/DA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
24 - Ano - Nº 3265

Una

35()(,785$081,&,3$/'(81$
3URFXUDGRULD-XUtGLFD



FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUDV GD HPSUHVD SURSRQHQWH RX TXH WHQKDP
SHOR PHQRV XPD PHVPD SHVVRD ItVLFD FRPXP D DPEDV I  2 DWHVWDGR
GHYHFRQWHURQRPHHQGHUHoRHRXWHOHIRQHGHFRQWDWRGRDWHVWDGRURX
TXDOTXHU RXWUR PHLR FRP R TXDO D &2175$7$17( SRVVD YDOHUVH
SDUDPDQWHUFRQWDWRFRPDSHVVRDGHFODUDQWH'HYHUiFRQVWDUWDPEpP
DV FDUDFWHUtVWLFDV GR REMHWR Q~PHUR GR FRQWUDWR ORFDO H GDWD GD
H[SHGLomRHGHFODUDomRGRHPLWHQWHGRDWHVWDGRGHTXHRIRUQHFLPHQWR
IRLUHDOL]DGRDFRQWHQWRDVVLPFRPRDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRV
 
K  &DGDVWUR (VWDGXDO GH $WLYLGDGHV 3RWHQFLDOPHQWH 3ROXLGRUDV H
8WLOL]DGRUDV GH 5HFXUVRV 1DWXUDLV &($3'  HPLWLGR SHOR ,1(0$ L 
&RPSURYDomR IRUQHFLGD SHORV yUJmRV DPELHQWDLV FRPSHWHQWHV GH
SRVVXLU OLFHQoD DPELHQWDO SDUD H[HFXWDU D FROHWD R WUDQVSRUWH H R
GHVWLQRILQDOGH566±UHVtGXRVGHVHUYLoRVGHVD~GHFXPSULQGRWRGDV
DV UHVROXo}HV H UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV SHUWLQHQWHV LQFOXLQGR D
5HVROXomR  GR &21$0$ FHUWLILFDQGR TXH D /LFLWDQWH p
OLFHQFLDGDSDUDDRSHUDomRGHGHVWLQRILQDOFRPWUDWDPHQWRWpUPLFRGRV
UHVtGXRVHVSHFLDOPHQWHSDUDRORWH,,>QHJULWRVQRVVRV@
$VVLP WHPVH TXH D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD GHYH VHPSUH UHJHUVH SHOR
SULQFtSLR GD OHJDOLGDGH QmR VH FRQILJXUD RIHQVD DR GLUHLWR GD SDUWH
DJUDYDQWHFDSD]GHPRGLILFDUDGHFLVmRKRVWLOL]DGD
$SURSyVLWR
$'0,1,675$7,92 ( 352&(668$/ &,9,/  $*5$92 '(
,167580(172  /,&,7$d2 35(*2 (/(75Ð1,&2  35,1&Ë3,2
'$ 9,1&8/$d2 $2 $72 &2192&$7Ï5,2 &/È868/$6
(',7$/Ë&,$6  3523267$6 ,1&203/(7$6 '(6&/$66,),&$d2
'$352321(17( RSULQFtSLRGDYLQFXODomRDRHGLWDOTXHQRUWHLDWRGR
RSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRLQFLGHWDQWRSDUDD$GPLQLVWUDomRTXDQWRSDUDRV
OLFLWDQWHV   $ HPSUHVD VHP FRQGLo}HV PtQLPDV GH FXPSULU H SUHVWDU RV
VHYLUoRV H[LJLGRV QR HGLWDO DXWRUL]D VXD GHVFODVVLILFDomR GR FHUWDPH QRV
WHUPRV GD /HL Q    2 VLPSOHV GHVFXPSULPHQWR GH FOiXVXODV
FRQWUDWXDLV SRU SDUWH GR JRYHUQR ORFDO YLROD R SULQFLSLR GD VHJXUDQoD
MXUtGLFD H LQVSLUD ULVFRV QRV FRQWUDWRV FRP D DGPLQLVWUDomR    $JUDYR
SURYLGR 7-$3  $,  $3 5HODWRU
'HVHPEDUJDGRU $*267,12 6,/9e5,2 'DWD GH -XOJDPHQWR
7ULEXQDO 
4XDQWR DR GLVSRVWR QR DUW ;;, GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO HP VXD SDUWH
ILQDO UHIHUHQWH D"exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" UHYHODVH R
SURSyVLWR GH RIHUHFHU LJXDLV RSRUWXQLGDGHV GH FRQWUDWDomR FRP R 3RGHU
3~EOLFR SDUD TXHP SRVVD HYLGHQFLDU TXH HIHWLYDPHQWH GLVS}H GH FRQGLo}HV

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DQ/VYR3SDU1MBII33LJ/DA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
25 - Ano - Nº 3265

35()(,785$081,&,3$/'(81$
3URFXUDGRULD-XUtGLFD



SDUDH[HFXWDUDTXLORDTXHVHSURS}HDWUDLQGRRSULQFtSLRGDYLQFXODomRDR
DWRFRQYRFDWyULR
$QWH R H[SRVWR YRWR QR VHQWLGR GH1(*$5 3529,0(172DR UHFXUVR
PDQWHQGRVHDGHFLVmRUHFRUULGDSRUVHXVSUySULRVIXQGDPHQWRV
6DODGDV6HVV}HVGHGH
0RDF\U0217(1(*526RXWR
5HODWRU
&21&/862
3RU ILP D LPSXJQDQWH VXVWHQWD D LOHJDOLGDGH GR LWHP  GR HGLWDO TXH
GLVS}H TXH“não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos”.
,PSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R LWHP DFLPD WUDQVFULWR QmR LQYLDELOL]D D
FRQFRUUrQFLD XPD YH] TXH VH UHIHUH H[FOXVLYDPHQWH jV &HUWLG}HV H DRV GRFXPHQWRV
VROLFLWDGRVFRPRSDUWHGD+DELOLWDomRFRQWXGRQRFDVRHVSHFtILFRGHOLFHQoDVRSHUDFLRQDLVH
DPELHQWDLV p S~EOLFR H QRWyULR TXH Ki XP UHJUDPHQWR SUySULR SDUD WDLV FDVRV DVVLP HP
DWHQomRDRSULQFLSLRGDUD]RDELOLGDGHGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUyUJmRV RILFLDLV GR JRYHUQR
FRPR DXWRUL]Do}HV GHFODUDo}HV DWHVWDGRV HWF SRGHUmR VHU DFHLWRV GHVGH TXH QmR VHMDP
DSHQDVXPFRPSURYDQWHGHSURWRFRORGHHQFDPLQKDPHQWR
3HOR H[SRVWR H IRUWH QDV FRQVLGHUDo}HV UHWURUUHIHULGDV RSLQD HVWD
3URFXUDGRULD SHOR FRQKHFLPHQWR GD LPSXJQDomR DYLDGD SHOD HPSUHVD ³67(5,&<&/(
*(672 $0%,(17$/ /7'$´ H QR PpULWR 5(-(,7È/$ HP WRGRV RV VHXV WHUPRV
MXOJDQGRD,0352&('(17(QRVH[DWRVWHUPRVGDVUD]}HVVXSUDDOLQKDYDGDV
eRSDUHFHUVPM
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