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Vejamos:

HABILITAÇÃO

Habilitação

Habilitação

Ponto de
Partida

Conjunto de atos orientados a apurar a
idoneidade e a capacitação do sujeito para
contratar com a Administração Pública.

 Art. 37, XXI, da CF:
ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica INDISPENSÁVEIS à garantia do
cumprimento das obrigações.

Habilitação
Art. 27.
Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, EXCLUSIVAMENTE, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal. (Proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos)

Habilitação

Jurisprudência TCU e STF

 .(Acórdão TCU 1.622/2010) Assim, incabível constar em edital de
licitação a exigência de qualquer documento que garanta a qualidade
dos produtos adquiridos, em especial, a carta de solidariedade,
porque, além de desnecessária, configura afronta aos arts. 3º, § 1º,
inciso I, e 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

•

Elenco máximo
e não mínimo
(arts. 28 a 31)

 (RE 210.721, STF) Licitação estadual. Exigência de declaração
relativa à saúde do trabalhador expedida por repartição federal. 1.
Não tem pertinência com a garantia do cumprimento do contrato objeto
da licitação no âmbito estadual a exigência de declaração expedida por
repartição federal relativa à segurança e à saúde do trabalhador. A
exigência assim feita viola o art. 37, XXI, da CF/1998.
 (Acórdão TCU 991/2006) Além disso, para habilitação de
interessado em participar de licitação só pode ser exigida a
documentação exaustivamente enumerada nos art. 27 a 31 da Lei de
Licitações e Contratos, onde não há menção à necessidade de
comprovação de que a empresa não tenha entre seus sócios
participante de outra entidade que esteja em situação de
inadimplência em contratação anterior com a Administração
Pública.

Habilitação
Jurisprudência STJ

•

Princípios da
proporcionalida
de, motivação e
competitividade

 Não fere a igualdade entre os licitantes, nem
tampouco a ampla competitividade entre eles, o
condicionamento editalício referente à experiência
prévia dos concorrentes no âmbito do objeto
licitado, a pretexto de demonstração de qualificação
técnica, nos termos do art. 30 , inc. II , da Lei n.
8.666 /93. 5. Os princípios da igualdade entre os
concorrentes e da ampla competitividade não são
absolutos, devendo ser ponderados com outros
princípios próprios do campo das licitações, entre
eles o da garantia da seleção da melhor proposta e
o da segurança do serviço/produto licitado. (REsp
1.257.886 STJ)

Habilitação Jurídica

• Objetivo

Verificar
se
os
licitantes
foram
regularmente constituídos e estão aptos
a adquirir direitos e obrigações.

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, CONFORME O CASO,
consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitação Jurídica

Exemplo
• Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
• Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, de acordo com modelo estabelecido
no Anexo IV do Edital.

Habilitação Jurídica
Cotejo do objeto
social do licitante
e o objeto da
licitação

 “Não poderão participar deste Pregão:
(...)
3.9.6 Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.”
 Princípio da especialidade;
 A fixação de um objeto social, contida no ato
constitutivo da sociedade, não produz invalidade dos atos
exorbitantes que vierem a ser eventualmente praticados.
O ato praticado fora do objeto social é tão existente quanto
aquele que se insira fora dele. Não se verifica de modo
automático, a invalidade do ato em virtude da mera ausência
de inserção do ato no objeto social. (JUSTEN FILHO, 2014);
 O problema do objeto social compatível com a natureza
da atividade prevista no contrato relaciona-se com
qualificação técnica. Se uma pessoa jurídica apresenta
experiência adequada e suficiente para o desempenho de
certa atividade, a ausência de previsão dessa mesma
atividade em seu objeto social não poderia ser empecilho a
sua habilitação. (JUSTEN FILHO, 2014)

Habilitação Jurídica
Cotejo do objeto
social do licitante
e o objeto da
licitação

Jurisprudência TCU
(Acórdão TCU nº 1203/2011) Se uma empresa
apresenta experiência adequada e suficiente para o
desempenho de certa atividade, não seria razoável
exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a
ponto de prever expressamente todas as
subatividades
complementares
à
atividade
principal. Enfim, não havia razão jurídica ou
administrativa para conferir-se arbitrariamente tamanha
proeminência à formalidade de anotação cadastral, mais
até que ao conjunto de fatores que indicavam a aptidão da
licitante a participar da competição e a oferecer propostas
que aumentariam a sua competitividade.

Regularidade Fiscal E Trabalhista

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados,
EXCLUSIVAMENTE, documentação relativa a:

[…]
IV – regularidade fiscal e trabalhista;

Objetivo

Evitar que o ente público contrate com
quem está em situação irregular com o
Fisco.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Objetivo

Evitar que o ente público contrate com
quem está em situação irregular com o
Fisco.

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
CONFORME O CASO, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Objetivo

Evitar que o ente público contrate com
quem está em situação irregular com o
Fisco.

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
CONFORME O CASO, consistirá em:
[…]
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Exemplo
 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
através da Certidão Negativa de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de
apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica
Federal;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Exemplo





Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada
através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela
Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerandose o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá
apresentar, também, a CRF de Pernambuco;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada
através de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, emitida pela
Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Objetivo

Evitar que o ente público contrate com
quem está em situação irregular com o
Fisco.

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
CONFORME O CASO, consistirá em:
[...]
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Exemplo

 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho,
através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de
acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução
Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

Regularidade Fiscal e Trabalhista
É possível que matriz e filial participem de uma
mesma licitação?
É possível que a matriz participe da licitação e
a filial execute o contrato?
• Matriz e filial

Os atestados de capacidade técnica emitidos
em face da matriz podem ser aproveitados
pelas filiais?
É possível aceitar documentos de regularidade
fiscal e trabalhista em nome da matriz ou filial
indistintamente?

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Matriz e filial são estabelecimentos de uma
mesma pessoa jurídica;
§ 1º do art. 75 do Código Civil:
Matriz e filial

“Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos
em lugares diferentes, cada um deles será
considerado domicílio para os atos nele
praticados.“
Os CNPJ´s diferenciados da matriz e da filial
possuem uma finalidade tributária: não se trata
de pessoas jurídicas distintas, mas apenas de
estabelecimentos diversos para fins tributários.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Matriz e filial

Entre os documentos que podem ser exigidos,
destacam-se os atestados referentes à experiência
anterior dos licitantes (inc. II e § 1º). Tais
documentos, obviamente, podem ser aproveitados
por todos os estabelecimentos, uma vez que dizem
respeito à atuação da pessoa jurídica que, por
opção de natureza administrativa, promoveu a sua
divisão em matriz e filiais. Assim, os atestados
emitidos em face da matriz podem ser aproveitados
pelas filiais e vice-versa, uma vez que retratam, em
verdade, a experiência da pessoa jurídica.”

Regularidade Fiscal e Trabalhista
Jurisprudência TCU

Matriz e filial

(TCU. Acórdão nº 3056/2008) - Acrescente-se que, se
a matriz participa da licitação, todos os documentos
de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu
nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a
filial é que participa da licitação, todos os documentos
de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu
nome e de acordo com o seu próprio CNPJ.
Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente em
relação ao INSS e ao FGTS, cuja arrecadação pode ser feita
de forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e filiais.
Se assim o for, tais certidões, mesmo as apresentadas pelas
filiais, são expedidas em nome da matriz, sem que nisto haja
qualquer ilegalidade.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Regularidade Fiscal e Trabalhista

Regularidade Fiscal e Trabalhista
 Regularidade fiscal e quitação de obrigações fiscais

• Aspectos
relevantes

 (Súmula 283 TCU ) - Para fim de habilitação, a
Administração Pública não deve exigir dos licitantes a
apresentação de certidão de quitação de obrigações
fiscais, e sim prova de sua regularidade;
 (Acórdão 1.979/2006) - Evite incluir requisitos de
habilitação de regularidade fiscal além da documentação
prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, a exemplo de certidões
de regularidade sindical, negativa de débito salarial e
negativa de infrações trabalhistas.
 Inviabilidade de exigência da comprovação da
regularidade generalizada

Regularidade Fiscal e Trabalhista
 Regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte
 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis,
cujo
termo
inicial
corresponderá
ao
momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame,
• Aspectos
prorrogável por igual período, a critério da administração
relevantes pública,
para
regularização
da
documentação, para
pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de
eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
 As microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação Técnica
CONCEITO:
consiste
no
domínio
de
conhecimentos e habilidades teóricas e práticas
para execução do objeto a ser contratado. A
extensão das exigências técnicas dependerá da
complexidade do objeto a ser contratado.
OBJETIVO: verificar se o licitante possui aptidão,
conhecimento e experiência para executar o objeto
contratual.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica LIMITARSE-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.

Inscrição em entidade profissional
(Inciso I, art. 30) – Capacidade legal
 Demonstração da aptidão para o exercício da atividade;
 Art. 5º, inciso XIII, CF - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;
 Requisito condicionado à existência de lei que restrinja o livre
exercício da atividade;
 Promoção do registro exclusivamente em face do órgão competente
relacionado ao fim principal da contratação;
 Sindicatos não são entidades profissionais competentes, nem a elas
se equivalem;
 Vedação de aposição de visto pela entidade fiscalizadora local como
condição de habilitação;
 Vedação de comprovação de adimplência junto ao conselho de
fiscalização.

Inscrição em entidade profissional
(Inciso I, art. 30) – Capacidade legal
Jurisprudência TCU
(Acórdão nº 2.521/2003) - Abstenha-se de exigir, ainda, nas
licitações para contratação de serviços de limpeza e
conservação, que a empresa esteja registrada nos
Conselhos de Química ou de Farmácia, uma vez que a
exigência de registro em entidade de fiscalização
profissional deve ser limitada à inscrição no conselho que
fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante,
objeto da licitação, conforme Decisão nº 450/2001 - Plenário TCU;”

Inscrição em entidade profissional
(Inciso I, art. 30) – Capacidade legal
(Acórdão nº 4608/2015) – Nas licitações Públicas, é irregular a
exigência de que as empresas de locação de mão de obra
estejam registradas no Conselho Regional de Administração,
uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em
determinado conselho é definida em razão de sua atividade
básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a
terceiros.
(Acórdão nº 5383/2016) – A exigência de registro ou inscrição na
entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso I, da
Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a
atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.

Inscrição em entidade profissional
(Inciso I, art. 30) – Capacidade legal
(Acórdão nº 1447/2015) – É ilegal para fins de habilitação, de
comprovação de adimplência junto ao conselho de
fiscalização profissional ao qual a empresa e os profissionais
estejam registrados.
(Acórdão nº 1176/2016) – Restringe a competitividade do
certame a exigência, como condição de habilitação, de
aposição de visto pela entidade fiscalizadora local nos
documentos de capacidade técnica de licitantes sediadas em
outras unidades da Federação. A exigência aplica-se apenas
à vencedora da licitação.

Capacidade
técnica
operacional
(II, §1º, art.
30)

Capacitação
técnica
profissional
(§ 1º, I, art.
30)

 Exigência voltada para a pessoa
jurídica. A capacidade operacional
busca averiguar a aptidão dos
licitantes para a execução do objeto.

 Requisito referente às pessoas
físicas que prestam serviço à empresa
licitante.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
 Exigência de quantitativos mínimos de aferição.

Jurisprudência TCU
(Acórdão TCU 1932/2012) - A jurisprudência deste Tribunal é
no sentido de que não devem ser estabelecidos percentuais
mínimos acima de 50 % dos quantitativos dos itens de
maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos
excepcionais, cujas justificativas devem estar devidamente
explicitadas no respectivo procedimento administrativo da
licitação. Com efeito, quantitativos acima desse patamar de
50% podem ser exigidos dos licitantes para fins de
comprovação, mas a Administração deve demonstrar de
forma inequívoca as razões técnicas que justifica, o
percentual adotado.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
Compatibilidade em características com o objeto
da licitação;
Jurisprudência TCU
(Acórdão TCU 406/2006) - No caso vertente, a
exigência de que a licitante tenha executado serviço
no mínimo igual ao do objeto do pregão contraria
esse entendimento, por impor às interessadas
condição que extrapola os critérios razoáveis de
seleção, invadindo e ferindo a competitividade do
certame.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
(Informativo TCU nº 277/2016) - Nas licitações para
contratação de serviços continuados com dedicação
exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade
técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de
mão de obra, e não na execução de serviços idênticos aos
do objeto licitado, sendo imprescindível motivar
tecnicamente as situações excepcionais.
(Acórdão TCU nº 1140/2005) – Os atestados devem mostrar
que o licitante executou obras parecidas, e não iguais, em
quantidade e prazos compatíveis com aquela que está sendo
licitada. Quaisquer outras exigências que limitem a
competitividade são vedadas.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
 Restrição das exigências às parcelas de maior
relevância e de valor significativo (§ 2º, art. 30).
Exemplos: licitação switch e licitação veículo (diária+km)
SÚMULA TCU Nº 263/2011 - Para a comprovação da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigência de comprovação da
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado.

LOTE 06

Item

e-Fisco

Descrição

Valor Unitário Valor Total
Unidade Quantida Estimado
Estimado
de Medida
de
Máximo
Máximo
(A)
(B)
(C)
(D) = (B) x (C)

1

SERVIÇO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PESSOAS –
Por meio de fretamento de
ônibus executivo, com no
mínimo 46 lugares, com ar
condicionado, com motorista,
com
combustível,
com
manutenção, em regime de
482268 - 4 diárias.

2

SERVIÇO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PESSOAS –
Por meio de fretamento de
ônibus executivo, com no
mínimo 46 lugares, com ar
condicionado, com motorista, Quilôme
com
combustível,
com
tro
manutenção, por quilometro
Rodado
482269 - 2 rodado.

Diária

163

24382

R$ 893,70

R$
145.673,10

R$ 2,00

R$
48.764,00

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
(Acórdão TCU 1.339/2010) - Como visto no relatório
precedente, o fornecimento de asfalto é considerado de
pouca monta relativamente ao objeto licitado, de modo
que é indevida a exigência mencionada para fins de
qualificação técnica, conforme jurisprudência desta Corte
de Contas, segundo a qual tais exigências devem estar
limitadas aos itens de valor significativo e de maior
relevância, os quais precisam ser indicados no edital com
clareza e fundamentadamente, a fim de se evitar restrições
indevidas à competitividade do certame.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
 Número de atestados: não cabe ao edital fixar quantitativos
de atestados a serem apresentados pelos licitantes
(máximos ou mínimos)
(Informativo TCU nº 346/2018) - É vedada a imposição de
limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões para
fins de comprovação da qualificação técnica. Contudo, caso a
natureza e a complexidade técnica da obra ou do serviço mostrem
indispensáveis tais restrições, deve a Administração demonstrar a
pertinência e a necessidade de estabelecer limites ao somatório de
atestados ou mesmo não o permitir no exame da qualificação
técnica do licitante.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
(Acórdão TCU 2.898/2012) - Com efeito, a jurisprudência
deste tribunal somente tolera a limitação do número de
atestados
em
casos
excepcionais,
quando
imprescindíveis para garantir a perfeita execução do objeto
licitado.
(Acórdão TCU 3.170/2011) - É indevido o estabelecimento
de número mínimo de atestados de capacidade técnica, a
não ser que a especificidade do objeto recomende, situação
em que os motivos de fato e de direito deverão estar
devidamente explicitados no processo administrativo da
licitação.

Capacidade técnica operacional (II, §1º, art. 30)
 SOMATÓRIOS DE ATESTADOS
(Informativo TCU nº 208/2014) - Não configura irregularidade a
inexistência de regra expressa no edital permitindo o somatório
de atestados de capacidade técnica. O impedimento à
utilização de mais de um atestado é que demanda, além da
demonstração do seu cabimento por parte do contratante,
estar expressamente previsto no edital.
(Acórdão TCU nº 2387/2014) - Ademais, julgou-se pertinente
propor dar ciência ao MC de que é inadmissível nos editais de
futuros certames licitatórios a vedação a somatório de
atestados para fins de comprovação de capacidade técnicooperacional.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
 SOMATÓRIOS DE ATESTADOS
(Acórdão TCU nº 786/2006) – Não há, pois, sentido em se
vedar o somatório de atestados se o que deseja é aferir a
capacidade do licitante em manejar determinadas
metodologias e técnicas. Essa capacidade decorre da
qualificação da empresa e da experiência por ela
acumulada nos trabalhos realizados, independentemente
de ter executado tais trabalhos no âmbito de um único
ou de vários contratos.

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
 EXPERIÊNCIA ANTERIOR X DIMENSÃO TEMPORAL
§ 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.
(Acórdão TCU 2.939/2010) - Em segundo lugar, por se tratar de
serviços de natureza contínua, que podem se estender por longo
período, a exigência temporal de experiência mínima no
mercado do objeto também é, em princípio, compatível com o
dispositivo legal há pouco mencionado, já que o tempo de
atuação é critério relevante para avaliar a solidez do futuro
fornecedor e, com isso, assegurar a boa execução do objeto.

Exemplo de Qualificação Técnica – Edital de Serviço

14.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de
direito público ou privado, demonstrando os serviços executados pelo
licitante.
14.4.1.1. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s)
que apresentar (em), no mínimo, 40% (quarenta por cento) de diárias
de locação de veículos estimadas na licitação para cada lote,
exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória
em primeiro lugar em mais de um lote.
a. Para efeito do item 14.4.1.1 será admitido o somatório das
quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.
14.4.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu
próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do
edital.

Exemplo de Qualificação Técnica – Edital de Mão de
Obra
15.4Qualificação Técnica:
15.4.1Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):
15.4.1.1Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando
que a licitante administra ou administrou serviços terceirizados, com, no
mínimo, 20 (vinte) postos para cada lote, exigindo-se a comprovação
cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais
de um lote;
a)Será aceito o somatório de atestados de períodos concomitantes
para comprovar a capacidade técnica.
15.4.1.2 Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços
terceirizados, ininterruptos ou não, até a data da
sessão
pública de
abertura
deste Pregão:
a)Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)

É possível aceitar atestado com data posterior à
abertura do certame?

Capacidade técnica operacional
(II, §1º, art. 30)
Informativo TCU 170 /2013
É indevida a inabilitação de licitante em razão da
apresentação de atestado de capacidade técnica com
data posterior à da abertura do certame, uma vez que tal
documento tem natureza declaratória - e não constitutiva
– de uma condição preexistente. É dizer que a data do
atestado não possuiu qualquer interferência na certificação
propriamente dita, não sendo razoável sua recusa pelo
simples fato de ter sido datado em momento posterior à data
da abertura do certame. O que importa, em última
instância, é a entrega tempestiva da documentação
exigida pelo edital.

Capacidade técnica profissional(§1º, I, art. 30)

 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. Exemplo: nutricionista em
processos de refeição hospitalar.

Capacidade técnica profissional(§1º, I, art. 30)
 Quadro Permanente:

(Acórdão TCU nº 1842/2013) – É ilegal a exigência, para
participação da licitação, de comprovação de vínculo
empregatício do responsável técnico com a empresa
licitante.
(Acórdão TCU nº 1041/2010) – Desse modo, o
entendimento sobre o quadro permanente pode admitir a
inclusão de profissional que não tenha vínculo
empregatício ou societário, sendo suficiente contrato de
prestação de serviços consonante coma legislação civil.

Capacidade técnica profissional(§1º, I, art. 30)

 Comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica será feita mediante cópia
autenticada de um dos seguintes documentos:
 Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de
Trabalho firmado ou Carteira Profissional, no caso de
empregado da empresa;
Contrato social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente
arquivados no Registro próprio, se o(s) profissional(is) for(em)
sócio(s) da empresa licitante;
Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes,
na forma da lei civil, e com firmas reconhecidas.

Capacidade técnica profissional(§1º, I, art. 30)
Vedadas as exigências de
mínimas ou prazos máximos

quantidades

(Acórdão 1.982/2010) - A exigência de número de
25 motoristas no quadro permanente de
funcionários das licitantes e comprovação de
serviços anteriores prestados à Administração, por,
no mínimo, 12 meses, contraria o disposto no §5º,
art. 30, da Lei 8.666/1993.

Capacidade técnica profissional(§1º, I, art. 30)

(Acórdão 600/2011) - A exigência de comprovação,
para fim de qualificação técnica, de tempo de
experiência
dos
profissionais
a
serem
disponibilizados pela licitante para a execução do
objeto afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei
8.666/1993.

Requisitos previstos em lei especial, QUANDO
FOR O CASO(IV, art. 30)

Trata-se de exame que depende da análise
casuística da natureza da exigência. Ex.: licenças
vigilância
sanitária,
registro
na
ANVISA,
autorização da Polícia Federal, etc;

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

 Descabimento das exigências de certificação
voluntária. Ex.: ISO 9001, algumas do INMETRO
 Caso seja necessária, e desde que devidamente
justificada, a certificação deverá recair sobre o produto
(não da empresa), seja como condição para
aceitabilidade de proposta ou obrigação da
contratada, e não como requisito de qualificação
técnica.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

Jurisprudência TCU
(Acórdão TCU 2.173/2011) - Reputo adequado fazer
determinação corretiva para que o TRE/AM se abstenha
de incluir o certificado do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade de Habitat – PBQPH como
critério de habilitação nas licitações com recursos
federais, ante a falta de amparo legal.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

(Acórdão TCU 1708/2003) – É vedada a exigência
de certificados da série ISSO 9000, pois importa em
restrição ilegal ao caráter competitivo do certame.

(Acórdão TCU 1246/2016) – É ilegal, como requisito
de habilitação, de certificação junto a programas de
parceria da Oracle ou da Microsoft de alto nível,
pois não há previsão no rol taxativo do art. 30 da Lei
8.666/1993.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
(Acórdão TCU 434/2016) – Na contratação de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos médicoshospitalares, é ilegal a exigência de certificação com base
na Resolução 59/2000, emitida pela Anvisa, que estabelece
as “boas práticas de fabricação de produtos médicos”.
(Acórdão TCU 2583/2014) – Nas situações em que a
Administração não possui condições técnicas para aferir,
mediante amostra, a qualidade do produto ofertado, é
admitida, como condição para classificação ou como
requisito contratual, mas não para habilitação, a utilização
de certificações para comprovar a aderência do produto às
normas técnicas de qualidade.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
Vedação de exigência de amostra na fase de
habilitação
 Fase de classificação de propostas (apenas do
licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar), e não na habilitação;
 Necessidade de justificativa;
 Diferença entre amostra e inspeção.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
 Vedação de localização prévia e de propriedade (§6º,
art. 30)
§ 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.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

(Acórdão TCU 1.134/2011) - (...) a exigência, ainda na
fase de habilitação, de os licitantes disporem de
instalações na capital paulista, constitui medida restritiva,
uma vez que a jurisprudência desta Corte é no sentido de
que esta exigência somente é cabível na fase de
contratação.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
(Informativo TCU 318/2017) - A exigência de
comprovação
de
propriedade
ou
de
compromisso de cessão, locação/leasing ou
venda das máquinas e dos equipamentos
considerados essenciais para o cumprimento do
objeto da licitação contraria o art. 30, § 6º, da Lei
8.666/1993, que proíbe exigências de propriedade e
de locação prévia para a participação em licitações,
e restringe a competitividade do certame.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
Informativo TCU 37/2010 - Restringe o caráter competitivo do
certame a inclusão de cláusula exigindo, na fase de habilitação,
que a empresa licitante já possua usina de asfalto instalada, ou,
em caso negativo, que apresente declaração de terceiros detentores
de usina, ainda mais quando é fixado limite máximo de distância para
sua instalação”. (...) “Não há como buscar amparo na Lei n.
8.666/93 para se exigir dos licitantes a disponibilidade de usina de
asfalto, ainda mais com localização prévia, nem, sequer, a exigência
de termo de compromisso com usinas de terceiros”. Enfatizou o relator
que, “caso o órgão licitante considere relevantes exigências de
comprovação de propriedade de equipamentos, como a usina de
asfalto, ou de apresentação de licenças de qualquer natureza, deve
fazer tais imposições por ocasião da assinatura do contrato a ser
firmado com a proponente vencedora, e não como requisito de
habilitação.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

Visitas técnicas – inciso III, art. 30

Necessidade de justificativa;
Direito subjetivo do interessado, não uma obrigação;
Vedação de visitas coletivas;
Realização por qualquer preposto das licitantes.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

(Informativo TCU nº 339/2018) A vistoria ao local das
obras somente deve ser exigida quando imprescindível
para a perfeita compreensão do objeto e com a
necessária justificativa da Administração nos autos do
processo licitatório, podendo ser substituída pela
apresentação de declaração de preposto da licitante de
que possui pleno conhecimento do objeto. A visita deve
ser compreendida como direito subjetivo da empresa
licitante, não como obrigação imposta pela
Administração.
.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes
(Acordão TCU n°110/2012) Com relação à
exigência de que os competidores devem realizar
visita técnica ao local, em dia e hora único,
definido no edital, foi demonstrado que a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de repudiar tal medida, por configurar restrição
indevida à competitividade do certame e por
favorecer o prévio acerto entre os pretendentes.
.

Qualificação Técnica – Aspectos Relevantes

(Informativo TCU nº 321/2017) É ilegal a
exigência de que a vistoria técnica seja realizada
exclusivamente pelo sócio administrador da
licitante, tendo em vista que tal visita, quando
exigida, não deve sofrer condicionantes por parte da
Administração que resultem em ônus desnecessário
aos particulares e importem restrição injustificada à
competitividade do certame.
.

Boletim PGE nº 06/2017
 Recomenda-se que a administração inclua no instrumento convocatório
uma cláusula que explicite ser da responsabilidade do contratado a
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto;
 A vistoria/visita técnica, quando exigida, não deve sofrer condicionantes
desarrazoadas por parte da Administração, devendo ser admitida sua
realização por qualquer preposto das licitantes, sendo razoável,
somente, exigir que possua conhecimento técnico suficiente para tal
incumbência. Assim, é indevida a exigência de que a vistoria técnica
seja realizada exclusivamente pelo sócio administrador da licitante ou
por responsável técnico integrante de seu quadro permanente;
 Registra-se, por fim, a necessidade de a administração adotar medidas
capazes de obstar a reunião de licitantes, para que não haja o
conhecimento prévio entre os concorrentes (deve-se evitar, por
exemplo, o agendamento para único dia e horário).

.

14.4 Comprovação, através de Declaração de Visita Técnica (ANEXO A DO
TERMO DE REFERÊNCIA), fornecida por servidor da Gerência de Tecnologia da
Informação, de que a empresa participante, através de seu representante legal,
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da seleção.

14.4.1A vistoria deverá ocorrer até 72 horas à data da abertura do certame,
dentro do horário de expediente, das 08h às 12h e das 13h às 17h, nos dias
úteis, por representante legal da empresa participante, por meio de
agendamento prévio com a Gerência de Tecnologia da Informação por
intermédio do telefone (81) 3183-XXXX;
14.5 Não desejando realizar a visita “in loco”, deverá a licitante firmar declaração
de que tem conhecimento das condições físicas e ambiente tecnológico dos locais
para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme modelo
indicado no ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO,
assumindo a responsabilidade por eventuais constatações posteriores que
poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica.
14.5.1 Considera-se de grande relevância a realização da vistoria visto que
propicia ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de
todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo
tome conhecimento de tudo que possa, de alguma forma, influir sobre o
custo, preparação da proposta e execução do objeto.

.

Qualificação Econômico-Financeira

Qualificação Econômico-Financeira
Conceito

Corresponde à disponibilidade de recursos
econômico-financeiros para a satisfatória
execução do objeto da contratação.

Objetivo

Examinar se a saúde financeira do licitante
é suficiente para executar o objeto
contratual.

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômicofinanceira LIMITAR-SE-Á a:

Qualificação Econômico-Financeira

• Aspectos
relevantes

 Prazo para aprovação do balanço patrimonial e
demais demonstrações contábeis
Art. 1.078, CC - A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos
uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do
exercício social, com o objetivo de:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico;
IN 1.774/2017 – Prazo para Escrituração Contábil Digital (ECD)
Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de
2007, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao anocalendário a que se refere a escrituração.

Portanto, há 02 prazos:
• Até
maio
do
ano
subsequente
para
as
empresas obrigadas a apresentar ECD.
• Até abril do ano subsequente as que não são obrigadas
apresentar ECD

Qualificação Econômico-Financeira

Aspectos
relevantes

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e
equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica:
I – às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
III – às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não
tenham realizado, durante o ano-calendário, atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias
previstas na legislação específica;
IV – às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no anocalendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições,
auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) ou ao valor
proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil; e
V – às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido
que não distribuíram, a título de lucro, sem incidência do Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela de lucros ou dividendos superior
ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuída dos
impostos e contribuições a que estiver sujeita.

Qualificação Econômico-Financeira
Momento de aferição do balanço
• Aspectos
relevantes

Supondo que a data de abertura do certame
ocorreu em 03/03/2018 e a convocação
ocorreu em 18/07/2018, qual o balanço que
o pregoeiro irá exigir do licitante? Exercício
2016 e 2017?

Qualificação Econômico-Financeira
Momento de aferição do balanço

Aspectos
relevantes

O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido
a que se refere o parágrafo anterior não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, devendo a comprovação ser
feita relativamente à data da apresentação da
proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais.

Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido,
o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício
social, exigíveis e apresentados na forma da lei
(incluindo o termo de abertura e termo de
encerramento)

Qualificação Econômico-financeira
Balanço intermediário

Aspectos
relevantes

(Informativo TCU 312/2016) Não há vedação
legal à apresentação de balanços intermediários para
fins de qualificação econômico-financeira em licitação,
desde que se comprove que o estatuto social da
empresa autoriza sua emissão, conforme dispõe a Lei
6.404/1976. O conceito de balanço intermediário
não se confunde com o de balancete ou
balanço provisório. O primeiro é um documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação
econômico-financeira da sociedade empresária
no curso do exercício, e o segundo é um
documento precário, sujeito a mutações.

Qualificação Econômico-Financeira
Capital social ou patrimônio líquido?

Aspectos
relevantes

Parecer PGE nº 0006/2017 - Nos casos
vindouros, deve a administração eleger apenas
um dos critérios alternativamente previstos na
lei como critério de aferição de qualificação
econômico-financeira – capital social ou
patrimônio líquido. Considerando precedentes
deste órgão consultivo, recomenda-se a
utilização do critério de patrimônio
líquido mínimo.

Qualificação Econômico-Financeira
Microempresas e empresas de pequeno
porte e a faculdade para comprovação da
qualificação-técnica
Aspectos
relevantes

Nas licitações destinadas à participação
exclusiva de microempresa, empresa de
pequeno
porte
e
microempreendedores
individuais faculta-se ao licitante, para fins de
habilitação, atestar a qualificação econômicofinanceira através da comprovação de capital
social mínimo ou de patrimônio líquido.

Tempo Aleatório Acionado

 Todos vocês se dedicam ao serviço público e
servem a milhares de pessoas de forma indireta.
Pessoas que a maioria de vocês nunca vão ver nem
conhecer. As pessoas a quem servimos, elas tem
rostos, famílias, esperanças, sonhos e histórias, são
nossos conterrâneos, Recifenses, Pernambucanos,
nossos compatriotas Brasileiros, e só por isso
merecem o nosso compromisso e nosso serviço
prestado com eficiência na gestão das compras
públicas, no zelo com o dinheiro público, gastando
pouco, comprando com qualidade e em obediência
constante aos ditames da lei.

NOSSO MUITO OBRIGADO!!!

Anna Christina Taciano

Patrícia

anna.barreto@sad.pe.gov.br

3183-7961
patricia.cabral@sad.pe.gov.br

3183-7764
taciano. silva@sad.pe.gov.br

3183-7979

