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Referência: Concorrência Pública nº 006 

Processo Administrativo 269682 e 269685/2014 

Objeto: Implantação da Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Sistema de 

Esgotamento Sanitário dos Bairros Ikarai e Frutal de Minas – Sub-racial 2 e 

Bairros  

Jardim Ipanema, São Joao e Altos da Boa Vista – Sub-racial 10 

Local e data: Várzea Grande, 21 de Setembro de 2015 
 

 

QUESTIONAMENTOS 04 
 
 

REQUERIMENTOS 

 

1) Atualização das planilhas de preços com valores defasados, 
O reajuste será feito a partir da proposta apresentada pela empresa no dia da 

Concorrência Pública n.º 06/2015, prevista para o dia 28/09/2015, logo, se houver 

caso de reajustes, serão feitos a partir de 28/09/2016, conforme especificado no item 

23.2. deste edital. 
 

2) Exigências descabidas quanto à formação de consórcio, 

É usual que editais admitam a participação de consórcio, porém estabeleçam 

limites á quantidade de empresas consorciadas ou estabeleçam percentuais 

mínimos de participação das empresas no consórcio. A questão é se essas 

limitações são compatíveis com a ordem jurídica. 

A Jurisprudência do Tribunal de Contas da União não é pacifica, especialmente 

a faculdade de limitar a quantidade de integrantes do consórcio, colhendo-se 

acórdãos em ambos os sentidos, que admitem a limitação (Cf. TCU nº 

718/2011, Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo. Sessão de 23/03/2011) e que 

não admitem (Cf. TCU nº 1.240/2008, Plenário. Rel. Min. André Luís de 

Carvalho. Publ. 30/06/2008.Valmir Campelo). 

Ora o legislador conferiu competência para a Administração se permite ou não 

a participação de consórcios, conferiu também a competência para regrar tais 

consórcios, especialmente estabelecer-lhes limites desde que seja de interesse 

público. Em síntese a Administração esta autorizada a limitar a quantidade de 

participantes de consórcio desde que motive interesse público, como é o caso.   

 

 

 

 

 

 

 

3) Tempo de formação do engenheiro civil, 
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A exigência de Engenheiro Civil Sênior, Responsável Técnico da obra, 

residente (15 anos de Formado), é perfeitamente cabível, pois tal solicitação é 

considerada essencial para o cumprimento do objeto licitado. 

A exigência não fere em hipótese alguma o artigo 3º, inciso II da Lei nº 

8.666/93, solicitado no item 11.1.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

PROFISSIONAL: 

Comprovação de a licitante............................................................................de 

direito público ou privado. 

Engenheiro Civil ou Sanitarista, com a seguinte experiência profissional: 

A1, A2, A3, A4, A5 e A6. 

 

4) A restituição do prazo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 

8.666/93, 

Solicitação não acatada. 

5) Seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, impetrado 

tempestivamente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 41 da lei 8.666/93. 

Solicitação não acatada. 
 

 

 

Atenciosamente 
 
 

(Original assinado) 

________________________________________________ 
 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

 


