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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DESPACHO DE ESCLARECIMENTO DA 

TOMADADE PREÇOS N.º 001/17 -  

PROCESSO N.º 020496/2017. 

 

A Comissão Permanente de Licitações comunica esclarecimentos ao edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/17 – 

PROCESSO N.º 020496/2017 para contratação pelo menor preço de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE FRANCA-SP, conforme 

especificações constantes nos ANEXOS, que são partes integrantes deste edital, destinado a Secretaria Municipal 

de Serviços e Meio Ambiente. 

A Comissão Permanente de Licitações vem esclarecer as empresas interessadas em participar do certame que 

através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30 da Lei 8.666/93, cujo dispositivo explicitamente autoriza a 

exigência de experiência anterior “compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação” 

que a Administração Municipal aceitará para cumprimento do item 5.1, alínea “p” do edital Atestado (s) ou Certidão 

(ões) de Capacidade Operacional de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação. Assim sendo, a titulo exemplificativo, para atendimento do dispositivo acima citado será 

aceito por parte da Administração Municipal a apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade 

Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do 

licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo, a 

elaboração de plano municipal de saneamento básico e/ou outros planos/serviços realizados compatíveis e 

pertinentes a este, tais como planos de bacia hidrográfica e/ou planos diretores municipais que, sabidamente, 

incluem/contemplam serviços similares/compatíveis ao objeto licitado. 

Segundo a lição de Marçal Justen Filho1: 

(...) Admitindo-se, porém, que a lei autoriza exigências de capacitação técnica operacional, ter-se-á de convir que tal 

se dá através da previsão direta do próprio inc. II do art. 30. Ora, esse dispositivo explicitamente autoriza a 

exigência de experiência anterior “compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”. 

Ou seja, o mesmo dispositivo que dá supedâneo à exigência de qualificação técnica operacional se refere a que 

deverá ela ser compatível em termos de quantidades, prazos e outras características essenciais ao objeto licitado.  

 

Noutro aspecto segue a resposta da área técnica da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente, por 

intermédio do Engenheiro Marcio Fernando, sobre alguns outros questionamentos de algumas empresas. 

Questionamento: 

                                                           
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 15ª edição – 2012 – Editora Dialética, fls. 507/508.  
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MUNICIPIO DE FRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Referimo-nos à Tomada de Preço 001/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Franca-SP. 

Assim sendo, encaminhamos os seguintes questionamentos:  

1) Na função “b” da equipe de nível superior, que corresponde ao Coordenador do Projeto, poderá ser indicado 

profissional urbanista, que cumpra as demais exigências do presente Edital?  

2) Na função “c” da equipe de nível superior, que corresponde ao profissional da área de Ciências Sociais e 

Humanas, poderá ser indicado profissional com graduação diversa, mas que possua pós-graduação na áreas de 

Ciências Sociais, e que cumpra as demais exigências do presente Edital. 

RESPOSTA: “Quanto ao questionamento constante no item 1, não vejo impedimentos para que a coordenação do 

projeto seja feita por profissional da área de arquitetura e urbanismo, porém é necessário que faça parte da equipe 

técnica um profissional da área de engenharia (ambiental, civil ou sanitarista).”. 

Quanto ao segundo questionamento, considero que pode ser aceito profissional com pós-graduação em ciências 

sociais, porém com graduação em outra área.  

Questionamento: 

A licitante entende que um profissional Bacharel em Sistema de Informação pode substituir o Técnico em 

Informática exigido para composição da equipe técnica. Procede nosso entendimento? 

RESPOSTA: “Não considero que exista impedimento na substituição do técnico em informática por bacharel em 

sistemas de informação.”. 

Para o item C: Profissional com formação Ciências Sociais e Humanas, com destaque para Sociólogo, Pedagogo e 

Assistente Social – 1 poderá o profissional ser graduado em uma dessas três áreas, ou é o somatório de todas. 

RESPOSTA: “Basta que o profissional seja graduado em uma das áreas citadas.”. 

 

Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem como a data do certame.  

 

 

__________________________________                ____________________________________     
MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO               SERGIO LUIZ ROMERO GERBASI  
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro         Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
______________________________________ 
FERNANDA CRISTINA ZUVIOLLO. 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 


