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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2022 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Santo André, 8 de novembro de 2022. 

 

Processo: 23006.018510/2022-01 

 

Trata-se o presente processo de contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de adequações e complementações do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA) do campus São Bernardo do Campo da Fundação Universidade Federal do 
ABC (UFABC), para o qual foi publicado o Edital de RDC Eletrônico nº 02/2022. 

 

QUESTIONAMENTO 

Prezados, 
Na parte dos atestados, os senhores pedem que a empresa comprove 15.000 m2 em execuções 
de SPDA, porem a obra tem o tamanho correspondente a 32.000 segundo o Memorial Descritivo. 
Entendemos que não seria necessária uma comprovação tão grande para podermos executar a 
obra de maneira satisfatória, e também essa quantidade restringe muito o número de 
participantes reduzindo a concorrência benéfica aos senhores. 
  
Por isso, solicitamos: 
- Qual o tamanho da área construída, onde será executado o sistema de SPDA? 
- Qual a área total do campus? 
  
Aguardamos posicionamento e desde já agradecemos. 
  
  

RESPOSTA 

Em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 02/2022, a 
Comissão Especial de Licitações transcreve abaixo a resposta apresentada pela área técnica 
demandante – Superintendência de Obra: 
 
“Pergunta: Qual o tamanho da área construída, onde será executado o sistema de SPDA? 
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Resposta: Conforme descrito no item 2.3 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), o projeto 
do campus de São Bernardo do Campo aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 
(CBESP) possui 32.454,93 m², que é a soma das áreas das edificações construídas, onde serão 
executados o sistema do SPDA. 
 
Pergunta: Qual a área total do campus? 
Resposta: A área total do terreno do campus de São Bernardo do Campo onde serão instalados 
os sistemas de SPDA é de 78.254 m² 
 
Quanto à comprovação da capacidade técnica operacional solicitada no Edital (item 6.12.3 do 
Termo de Referência), ao qual solicita a comprovação de execução de obras de Sistema de 
Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), com área mínima de 15.000 m², informamos 
que a mesma está em pleno acordo com a jurisprudência e legislação vigente. 
Alguns Acórdãos do TCU, tais como Acórdão 2696/2019 Primeira Câmara e o Acórdão 2924/2019 
Plenário já traziam a informação que é permitida a exigência de atestado de capacidade técnica 
operacional com quantitativo mínimo de até 50% do quantitativo de bens e serviços que se 
pretende contratar. Ademais, a nova Lei n° 14.133/2021 de Licitações e Contratos 
Administrativos ratificou tal entendimento e trouxe em seu parágrafo 2° do Art. 67 a seguinte 
redação: "...será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% 
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 
tempo e de locais específicos relativas aos atestados." 
 
Diante do exposto, tendo em vista que: 
- a exigência mínima de comprovação de 15.000 m² não ultrapassa os 50% permitidos por lei; 
- e, conforme modelo descrito no Anexo XVI do Edital, é permitida a somatória dos atestados; 
 
Nos manifestamos por manter tal exigência no Edital, uma vez que não afeta ou restringe a 
ampla concorrência da licitação.” 
 
Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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