
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

RES: Edital PE 03/2021 - BH Trans - ID 863184 - SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 19 de maio de 2021 14:09
Para: Raphael | LicitaBR <assistente1@licitabr.com>
Cc: Natalia | LicitaBR <analista1@licitabr.com>, Thiago LicitaBR <thiago@licitabr.com>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>,
Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, incluindo a
retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do
Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens. 

Prezado Sr. Raphael Marques, boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento solicitado: 

PERGUNTA: "Ocorre que após a leitura minuciosa das regras e exigências contidas no instrumento
convocatório, constatou-se que há exigências técnico-habilitatórias que restringem a participação de
empresas interessadas no processo de, conforme veremos: [...] 

Ocorre que, dado o objeto da referida licitação, qual seja, serviços de planejamento, execução e
manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, incluindo a retirada de impurezas nos
equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do Município de Belo Horizonte, sendo
fachadas e totens., e a obrigatoriedade composta em edital requerendo das licitantes a apresentação
exclusiva do Atestado devidamente registrado no CRA, desta forma, cabe a empresa alertar a
respectiva Administração que os referentes serviços não são realizados apenas em exclusiva
responsabilidade de um Administrador, alerta-se ainda que um Administrador, profissional esse
fiscalizado pelo Conselho Regional de Administração, ao que determina a alínea "b" do artigo 8º da Lei
nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, regulamentada pelo Decreto nº 61.934/67, não possui no rol
de suas atribuições capacidade para executar o serviço de salubridade e higiene. 

A Portaria nº 09 da CVS: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-09_161100.pdf , ainda assim, a
Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, prevê
que o Engenheiro Agrônomo pode manejar os produtos químicos necessários ao atendimento desta
Licitação, atribuindo às funções do Engenheiro Agrônomo a execução, fiscalização, serviço técnico,
condução e operação de defesa sanitária e química agrícola, conforme podemos demonstrar. 

[...] 

Conforme fartamente demonstrado, resta claro que, o edital de Pregão Eletrônico 03/2021 além de
ferir os princípios norteadores da Licitação, quais sejam, Princípio da isonomia, Igualdade entre os
Licitantes e a Busca da Proposta mais Vantajosa, fere também as normativas técnicas já reguladas
pelos órgãos fiscalizadores, restringindo a participação dos licitantes legalmente habilitados a
participar do certame. 

[...] 

A alteração das exigências técnicas do edital de forma a considerar todos os profissionais e conselhos
de classe legalmente habilitados ao objeto, não direcionando e restringindo a licitação, permitiria a
participação de um número mais expressivo de participantes, obtendo maior competitividade o que
resultaria na proposta mais vantajosa à Administração, resultados estes claramente almejados pelo
legislador pátrio. 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo pela autoridade
administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice à própria realização da disputa

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-09_161100.pdf


de maior número de competidores, frustrando, destarte, a ampla competitividade e a economicidade". 

RESPOSTA: A solicitação foi encaminhada para manifestação da área técnica, cuja resposta segue
transcrita abaixo:

"Entendemos que a afirmação da licitante é equivocada, uma vez que os regulamentos, portarias e leis
apresentadas pela licitante não esclarecem a necessidade da habilitação do engenheiro agrônomo para
fazer a gestão ou administração do contrato objeto deste pregão. 

O licitante alega que o Engenheiro Agrônomo pode manejar os produtos químicos necessários ao
atendimento desta Licitação, atribuindo às funções do Engenheiro Agrônomo a execução, fiscalização,
serviço técnico, condução e operação de defesa sanitária e química agrícola, conforme apresentados
pelo licitante na resolução e portaria que seguem: 

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973 Discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO
AGRÔNOMO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, defesa
sanitária; química agrícola;",
Portaria nº 09 da CVS: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-09_161100.pdf , que trata do
controle de pragas urbanas, ainda assim, a Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Cabe esclarecer que ambos documentos tratam do manuseio de produtos químicos que é uma
atividade acessória aos serviços contratados, sendo a atividade principal a administração e gestão da
mão de obra e materiais para execução do serviço. Caso a empresa contratada considere necessário o
auxílio esporádico de um engenheiro ou técnico em química, agronomia ou outra área afim, a empresa
contratada poderá fazer uma contratação avulsa e específica, não precisando manter em seu quadro
um profissional responsável. 

A exigência da capacitação técnica da empresa e profissional junto ao CRA se deve às atribuições
dadas a estes profissionais, conforme previsto no Acordão 003/2008 de 12/12/2008, anexo, no qual a
atividade a ser desenvolvida está enquadrada. No referido acordão, ressalta-se a obrigatoriedade do
registro cadastral das empresas prestadoras de serviços terceirizados (limpeza e conservação,
segurança e vigilância, copeiragem e outros), cuja execução requer o fornecimento de mão de obra,
nos Conselhos Regionais de Administração, por ficar caracterizadas atividades típicas do profissional
Administrador". 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em ter., 18 de mai. de 2021 às 09:30, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu: 

Prezados,
 
Acusamos recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-09_161100.pdf
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Em seg., 17 de mai. de 2021 às 18:10, Raphael | LicitaBR <assistente1@licitabr.com> escreveu: 

Prezados, boa tarde!

 

Agradecemos o pronto envio do edital.

 

Ocorre que após a leitura minuciosa das regras e exigências contidas no instrumento convocatório, constatou-se
que há exigências técnico-habilitatórias que restringem a participação de empresas interessadas no processo
de, conforme veremos:

 

ITEM  15.4. CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA, solicita as seguintes comprovações:

 

15.4.1 – Comprovação de registro do LICITANTE no Conselho Regional de Administração – CRA.

15.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou

privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Administração – CRA, que comprove(m)

que a LICITANTE presta ou tenha prestado serviços de limpeza de área interna de piso com, no

mínimo, 2.800 m² (dois mil e oitocentos metros quadrados).

 

Ocorre que, dado o objeto da referida licitação, qual seja, serviços de planejamento, execução e manutenção
das condições adequadas de salubridade e higiene, incluindo a retirada de impurezas nos equipamentos
próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, bem como
a limpeza externa das Estações Move do Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens., e a
obrigatoriedade composta em edital requerendo das licitantes a apresentação exclusiva do Atestado
devidamente registrado no CRA, desta forma, cabe a empresa alertar a respectiva Administração que os
referentes serviços não são realizados apenas em exclusiva responsabilidade de um Administrador, alerta-se
ainda que um Administrador, profissional esse fiscalizado pelo Conselho Regional de Administração, ao que
determina a alínea "b" do artigo 8º da Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, regulamentada pelo Decreto nº
61.934/67, não possui no rol de suas atribuições capacidade para executar o serviço de salubridade e higiene.

 

A Portaria nº 09 da CVS: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-09_161100.pdf , ainda assim, a
Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, prevê que o
Engenheiro Agrônomo pode manejar os produtos químicos necessários ao atendimento desta Licitação,
atribuindo às funções do Engenheiro Agrônomo a execução, fiscalização, serviço técnico, condução e operação
de defesa sanitária e química agrícola, conforme podemos demonstrar.

 

“RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973

Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

RESOLVE:

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as

mailto:assistente1@licitabr.com
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seguintes atividades:

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

...

Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas;
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia,
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos,
óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais;
zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo;
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas;
nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e
correlatos.”

 

Conforme fartamente demonstrado, resta claro que, o edital de Pregão Eletrônico 03/2021 além de ferir os
princípios norteadores da Licitação, quais sejam, Princípio da isonomia, Igualdade entre os Licitantes e a Busca
da Proposta mais Vantajosa, fere também as normativas técnicas já reguladas pelos órgãos fiscalizadores,
restringindo a participação dos licitantes legalmente habilitados a participar do certame.

 



Comumente ocorre a participação na tentativa de que a análise da equipe técnica do Pregão não consiga
constatar as falhas, de forma que o concorrente que não possui a condição técnica exigida no edital,
conhecedor da sua futura desclassificação, sequer oferta lances, frustrando a vantajosidade da proposta
almejada pela Administração Pública.

 

Por vezes, constata-se que os órgãos públicos não detêm conhecimento técnico necessário do objeto licitado,
visto que, o rol de produtos e serviços contratados ao longo dos anos pelo Administração pública são dos mais
variados, não sendo possível o aprofundamento técnico de cada objeto, e assim, ao formular um edital de
licitação acaba que, de forma involuntária restringindo o número de participantes no certame.

 

A alteração das exigências técnicas do edital de forma a considerar todos os profissionais e conselhos de classe
legalmente habilitados ao objeto, não direcionando e restringindo a licitação, permitiria a participação de um
número mais expressivo de participantes, obtendo maior competitividade o que resultaria na proposta mais
vantajosa à Administração, resultados estes claramente almejados pelo legislador pátrio.

 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo pela autoridade
administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice à própria realização da disputa de maior
número de competidores, frustrando, destarte, a ampla competitividade e a economicidade.

 

Aguardamos o breve retorno dos questionametos

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

               Raphael Marques

               (11) 4386 - 1386

               www.licitabr.com

 

De: CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 17:22 
Para: Natalia | LicitaBR <analista1@licitabr.com> 
Cc: Raphael | LicitaBR <assistente1@licitabr.com>; Thiago LicitaBR <thiago@licitabr.com> 
Assunto: Re: Edital PE 03/2021 - BH Trans - ID 863184
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REF.: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Contratação de empresa para prestação
de serviços de planejamento, execução e manutenção das condições adequadas
de salubridade e higiene, incluindo a retirada de impurezas nos equipamentos
próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários,
materiais e equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do
Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens. 

 

Prezada Sra. Thamyres, boa tarde!

 

Seguem arquivos conforme solicitado.

 

Informamos que os arquivos estão atualizados nos sites da PBH e Licitações-e,
conforme arquivos datados de 07/05/2021.

 

Estamos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL

BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902

(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

 

 

Em seg., 17 de mai. de 2021 às 16:19, Natalia | LicitaBR <analista1@licitabr.com> escreveu:

Boa tarde prezados,

 

Poderiam nos enviar o edital nº 03/2021 retificado? ID: 863184

 

Infelizmente os anexos que constam no sistema licitacoes-e estão desatualizados.

 
Aguardo seu retorno para que possamos cotar e participar desse pregão.

 

Grata desde já.

 

Thamyres

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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– Analista de Licitação

11 - 4386 – 1386

www.licitabr.com
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