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REVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO APRESENTADA EM ÂMBITO DE CONSULTA 

PÚBLICA. 

 
 
REVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO N°. 02: 

Contribuição 02: Exigência de comprovação referente a serviços não 

essenciais - restrição à competição (item 12.4.1) 

 
O item 12.4.1. da Minuta de Edital traz a seguinte redação: 

12.4.1. A documentação relativa à qualificação técnica da 
LICITANTE deverá consistir no seguinte: 

(...) 

d.1) Sistema de Abastecimento de Água: 

d,1.1) Operação e manutenção de sistema de captação, 
bombeamento e adução de água bruta, tratamento, adução, 
bombeamento, reservação e distribuição de água tratada com 
população atendida igual ou superior a 142.000 (cento e quarenta e 
dois mil) habitantes; 

d.2) Sistema de Esgotamento Sanitário: 

d.2.1) Operação e manutenção de sistema de coleta, afastamento, 
bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto 
sanitário que atenda município com população igual ou superior a 
142.000 (cento e quarenta e dois mil) habitantes;  

d.3) Sistema de Gestão Comercial: 

d.3.1) Operação e gestão dos serviços de leitura de hidrômetro, 
faturamento, cobrança e atendimento ao público em sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário com população 
atendida igual ou superior a 142.000 (cento e quarenta e dois mil) 
habitantes. 

A redação do item 12.4.1. exige a comprovação minuciosa da execução de 

praticamente a totalidade dos serviços relativos ao objeto da licitação, 

chegando à minúcia de exigir a apresentação de atestação da realização de 

serviço de atendimento ao público. 

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal é taxativo ao disciplinar que as 

exigências de qualificação técnica de certames licitatórios devem ser apenas 
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as indispensáveis à garantia do cumprimento do objeto da Licitação, bem 

assim dispõe a Lei Federal nº. 8.666/1993, em seu artigo 30, § 1º, que os 

atestados devem se limitar exclusivamente às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação. 

A redação proposta para o item 12.4.1., por seu excessivo detalhamento, não 

se limita a exigir a comprovação de qualificação técnica para os serviços 

indispensáveis de maior relevância e valor significativo da licitação, fazendo-o 

também com relação a serviços acessórios, estando em desacordo com a 

exigência legal insculpida nos arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 

30, parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/1993, e consoante entendimento 

pacificado na Súmula nº 263/2011 do TCU, in verbis: 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcerias 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. 

Em adição, o Acórdão nº. 1891/2006 do TCU assevera que deve ser 

cumulativa a comprovação da capacidade técnica das licitantes, desde que, 

para a realização dos serviços de maior relevância, nunca de serviços 

secundários. 

Enunciado: As exigências de comprovação de capacitação técnico-

profissional devem restringir-se às parcelas que sejam, 

cumulativamente, de maior relevância e valor significativo e 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, devendo 

tais requisitos ser tecnicamente demonstrados no processo 

administrativo da licitação ou no próprio edital. 

Acórdão 1891/2006-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR 

Assim, considerando a legislação e jurisprudência consolidada sobre o tema, 

sugeriu-se a seguinte redação para o item 12.4.1: 

REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 
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REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

12.4.1, A documentação 
relativa à qualificação 
técnica da LICITANTE 
deverá consistir no 
seguinte: 

(...) 

d.1) Sistema de 
Abastecimento de Água: 

d.1.1) Operação e 
manutenção de sistema 
decaptação, bombeamento 
e adução de água bruta, 
tratamento, adução, 
bombeamento, reservação 
e distribuição de água 
tratada com população 
atendida igual ou superior 
a 142.000 (cento e 
quarenta e dois mil) 
habitantes; 

d.2) Sistema de 
Esgotamento Sanitário: 

d.2.1) Operação e 
manutenção de sistema de 
coleta, afastamento, 
bombeamento, 
interceptação, transporte e 
tratamento de esgoto 
sanitário que atenda 
município com população 
igual ou superior a 142.000 
(cento e quarenta e dois 
mil) habitantes; 

d.3) Sistema de Gestão 
Comercial: 

d.3.1) Operação e gestão 
dos serviços de leitura de 
hidrômetro, faturamento, 
cobrança e atendimento ao 
público em sistema de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário com 
população atendida igual 

d.1) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONJUNTA DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM POPULAÇÃO 
ATENDIDA IGUAL OU SUPERIOR A 142.000 
HABITANTES, INCLUÍDA SUA GESTÃO COMERCIAL 
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REDAÇÃO ANTERIOR REDAÇÃO PROPOSTA 

ou superior a 142.000 
(cento e quarenta e dois 
mil) habitantes. 

Posicionamento da Prefeitura:  

A Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, no exercício da autotutela 

administrativa, entende que a contribuição proposta pela Requerente é 

parcialmente pertinente e informa que realizará a alteração no instrumento 

convocatório, garantindo uma ampliação da competitividade do certame 

licitatório, com a atração e qualificação de um maior número de empresas, 

assegurando-se, assim, a aptidão mínima necessária ao interesse da 

Administração Pública Municipal. 

Assim, registre-se que será considerada a seguinte redação:  

- operação e manutenção de sistema de abastecimento de água com 

população atendida igual ou superior a 142.000 habitantes, incluindo sua 

gestão comercial.  

- operação e manutenção de sistema de esgotamento sanitário que 

atenda município com população igual ou superior a 142.000 habitantes, 

incluída sua gestão comercial. 

Como se vê, as exigências consideradas estão em sintonia com a redação 

originalmente proposta pela Fundação Getúlio Vargas, devidamente aprovada 

pelo Tribunal de Contas Estadual - TCE/PE, sem esmiuçar, outrossim, os 

serviços a serem executados dentro de cada sistema, o qual já se encontra 

definido no corpo do próprio edital, mais especificamente na Cláusula 1, 

subitens 1.49 e 1.53. 


