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2ª NOTIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 009/2022 - SEFAZ  
 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma dos prédios 
sede e anexo da Secretaria de Estado da Fazenda, situados na Rua Benjamin Constant, Nº 
946, Bairro Centro, no Município de Rio Branco - Acre. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 
processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 
Diário Oficial do Estado, nº 13.301, Jornal Opinião, ambos do dia 07/06/2022; e ainda nos 
sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br; 2) Aviso de Retificação, publicado no Diário 
Oficial do Estado, nº 13.304, Diário Oficial da União, seção 3, nº. 110 e Jornal Opinião, todos 
do dia 10/06/2022, e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, 3) Aviso de 
Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.326, Diário Oficial da União, seção 
3, nº. 132 e Jornal Opinião, todos do dia 14/07/2022, e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, 
www.licitacao.ac.gov.br, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e 
legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 
 
1. PRIMEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

1.1. DO ENDURECIMENTO INJUSTIFICAVEL DE QUALIFICAÇÃO TECNICA 
ESTABELECIDAS NOS ITEM 12.1.4. LETRAS “C”, FRUSTRANDO O CARÁTER 
COMPETITIVO DO CERTAME:  
 
Ao analisarmos o edital da concorrência n. 009/2022 e seus anexos constatamos que, a 
CPL solicita das licitantes interessadas no item 12.1.4 letras “C” a comprovação (através de 
CAT e/ou atestados em nome da licitante relativo à execução de obra ou serviço de 
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas 
conforme constante a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Discriminação Unid. Quant. 

1 Instalação de forro de 
fibra mineral 

M² 1.700,00 

2 Instalação de telha 
metálica 

M² 1.000,00 

3 Instalação de vidro M² 100,00 

4 Instalação de chapas 
ACM 

M²  200,00 

5 Assentamento de 
porcelanato 

M² 900,00 

6 Instalação de piso 
vinílica 

M² 700,00 

7 Cabo de fibra óptica 
04fo 50/125 

M 50,00 

8 Cabo eletrônico 
categoria 6, instalado 
em edificação 
institucional - 
fornecimento e 
instalação. Af_11/2019 

M 1.000,00  
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Por isso, após análise dos documentos (edital e anexos) disponibilizados pela CPL, nos 
causou GRANDE estranheza o fato da CPL/Órgão Contratante, solicitar 
INJUSTIFICAVELMENTE itens de que NÃO POSSUEM RELAVANCIA (seja financeira ou 
seja de quantidade, conforme planilha orçamentária para execução do objeto) COMO 
FORMA DE QUALIFICAÇÃO, MAS QUE SUA INCLUSÃO FRUSTRAM O CARÁTER 
COMPETITIVO DO CERTAME. Porque solicitar o Cabo de fibra óptica 04fo 50/125 que é de 
menor relevância financeira e em quantidade, inibindo assim que um número maior de 
empresas participem? Pelo exposto, desde já, solicitamos a impugnação do edital, para que 
se possa ser solicitado como qualificação técnica OS SERVIÇOS QUE REALMENTE, 
possuem a relevância comprovada. 
 
1.2. RESPOSTA DO ÓRGÃO 
 

Considerando o questionamento realizado pela empresa, quanto a capacidade técnica-
operacional, destacamos o entendimento a seguir: 

 “A expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude de significado. Em termos 
sumários, consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas 
para execução do objeto a ser contratado. Isso abrange, inclusive, a situação de 
regularidade em face de organismos encarregados de regular determinada profissão. Na 
ordenação procedimental tradicional, essa qualificação técnica deverá ser investigada em 
fase anterior ao exame das propostas e não se pode nem sequer admitir a formulação de 
propostas por parte de quem não dispuser de condições técnicas de executar a 
prestação.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. Pág. 490. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012). – Grifo nosso 

Nesse sentido, o TCU adverte que cabe ao administrador a exigência de quantidades 
mínimas ou prazos máximos relativamente à comprovação de qualificação técnico-
profissional, sendo responsável por examinar a natureza do objeto a ser contratado e 
avaliar se a fixação dessa condição se mostra necessária para aferição da qualificação 
técnico-profissional, devendo, se positivo, expor as justificativas que assim demonstram 
e atentar para preservar a competitividade da licitação ao máximo possível, mas sem 
deixar de resguardar o interesse da Administração em contratar empresa que tenha 
efetivamente condições técnicas de executar o contrato satisfatoriamente. 
 

Quanto ao questionamento realizado pela empresa sobre este assunto, salientamos o 
entendimento do TCU o qual reconheceu, por meio da publicação da Súmula nº 263, que: 

“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.” 

Em consonância com essa ordem de ideias, o TCU determinou, no Acórdão nº 3.070/2013 – 
Plenário, que a unidade jurisdicionada, 

“em futuras licitações, ao exigir quantitativos mínimos para fim de comprovação da 
capacidade técnico-profissional das licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93), 
apresente a devida motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a 
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exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser assumida pela 
vencedora do certame.” (Grifamos.) 

Nesse sentido, a Administração expõe a devida motivação para a solicitação do material 
questionado, delimitando as características que devem estar presentes na experiência 
anterior do licitante quanto à capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, 
conforme o exposto no processo Sei nº 0715.016268.00039/2022-10. Isto posto, 
destacamos algumas considerações realizadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação 
– DITI desta secretaria. 

A necessidade de continuidade dos serviços de tecnologia da informação está embasada no 
fato de que as operações fundamentais para a execução dos processos administrativos, 
tributários e fiscais da SEFAZ, suas agências e postos, estão fortemente dependentes dos 
serviços relacionados ao acesso aos bancos de dados, infraestrutura tecnológica e sistemas 
de informações, de maneira que a indisponibilidade de quaisquer um desses serviços pode 
produzir impactos em vários serviços de toda a estrutura de governo. (...) 

Nesse cenário de implantação contínua de melhorias, insere-se a instalação do Backbone 
("Espinha Dorsal") da Rede de dados SEFAZNET com a utilização de cabos de Fibra Óptica 
04fo 50/125 para a sua interligação.  BACKBONE ("espinha dorsal" ou "rede de 
transporte", em português) é uma rede principal por onde os dados trafegam. Ele 
controla o esquema de ligações centrais de um sistema mais abrangente com elevado 
desempenho. (...) 

Assim sendo, a relevância do serviço de instalação da fibra óptica não está 
relacionada, somente, ao seu custo financeiro em si, mas fundamentalmente, na sua 
total operacionalização e funcionalidade após a instalação, com vista a garantir a 
disponibilidade de acesso aos dados e informações (principais ativos da instituição) 
que trafegaram na rede. Tal garantia somente será atingida se o serviço for executado por 
empresa devidamente aderente aos padrões e Normas Técnicas que regulam a matéria. 
Nesse sentido, a Administração torna público seu propósito de adquirir um objeto ou a 
prestação de um serviço determinado, estabelecendo os requisitos exigidos por lei para a 
habilitação dos licitantes e a elaboração das respectivas propostas, regulando os termos 
segundo os quais os avaliará, bem como fixando as cláusulas do futuro contrato. Consiste, 
portanto, no documento fundamental da licitação, por isso se afirma, em feliz observação, 
que o edital é a lei interna do certame.  

O Edital da Concorrência em tela tem o intuito de conferir segurança e eficácia, afinando-o 
com o interesse público. Salienta-se, que a Administração em momento algum visa 
frustrar ou restringir a competitividade nos processos licitatórios, mas tem o dever de 
assegurar a fiel execução do escopo dos serviços estabelecidos. 
 

Diante dos fatos acima relatados, após análise e esclarecimentos devidamente 
apresentados mantemos as exigências. 

1.3. DA ILEGALIDADE DE EXIGIR VÍNCULO COM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO OU EQUIVALENTE: 

 
A referida exigência contida no item 12.1.4 letra “a”, comprovação da licitante possuir 
engenheiro de segurança do trabalho, não se constitui em um documento de exigência 
obrigatória para demonstrar a habilitação técnica em procedimento licitatório, porquanto se 
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refere ao cumprimento de obrigação de natureza trabalhista. Importante lembrar que O 
CUSTO PARA MANTER UM PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ÁREA DA ENGENHARIA 
E SEGURANÇA DO TRABALHO, pelo período de 12 meses (prazo de execução da obra, 
conforme item 2.2 do edital da concorrência n. 009/2022) NÃO ESTÁ PREVISTO na planilha 
orçamentária, conforme pode-se constatar a ausência na administração local, item 1.1 da 
planilha orçamentária. Por esta razão, solicitamos desde já, a retirada da exigência item 
12.1.4 letra “a” do edital da concorrência n. 009/2022, que obriga as licitantes a 
comprovarem ter em seu quadro técnico engenheiro de segurança do trabalho para 
habilitação técnica. (...) 
 

1.4. RESPOSTA DO ORGÃO 
 
Quanto a retirada da exigência item 12.1.4 letra “a” do edital. 
Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 
 

A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se 
configura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para a 
Administração Pública, é que o profissional esteja em condições de 
efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do futuro contrato. É 
inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de alta qualificação 
empregados apenas para participar da licitação. 
Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, quando 
estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado devem reputar-se 
atendidas mediante mera declaração de disponibilidade apresentada pelo 
licitante.– Grifo nosso 

 
Corroborando com esse entendimento, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu 
súmula orientando as formas de comprovação do vínculo profissional: 
 
SÚMULA nº 25 – Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode 
se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha 
os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços 
 
Ressaltamos haver uma interpretação equivocada do item 12.1.4 Qualificação Técnica 
(edital) por parte da empresa, quando a mesma relata que a Administração exige “a 
comprovação da licitante possuir engenheiro de segurança do trabalho, não se constitui em 
um documento de exigência obrigatória para demonstrar a habilitação técnica em 
procedimento licitatório”. Grifo nosso 
Basta uma simples leitura ao instrumento convocatório no subitem 12.1.4 alínea “a” e “b” 
para verificar que tal exigência não fere o disposto na lei. 
Nesse sentido, esclarecemos que a Administração atende o estabelecido no art. 30, § 1º, 
inc. I, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que não existe exigência de comprovação da 
vinculação dos profissionais ao quadro permanente da empresa, mas sim, expõe sobre as 
possibilidades para tal comprovação. Conforme disposto em nosso edital: 
 
b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará: 
                            a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a 
legislação civil, ou; 
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                            b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e 
Previdência Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de 
empregado da licitante, ou 
                            c) declaração de disponibilidade e futura contratação do profissional 
assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional ou; 
                            d) Comprovação de registro como responsável técnico pela empresa 
licitante junto à entidade competente ou; 
                            e) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa 
Jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário; 
 
1.5. DA ILEGALIDADE DE EXIGIR VÍNCULO COM ENGENHEIRO ELETRICISTA, SOB 
RISCO DO ESTADO ESTAR COMETENDO ENRIQUECIMENTO ILICITO: 
 

1.6. RESPOSTA DO ÓRGÃO 

O custo para manter um profissional qualificado na área da engenharia e segurança do 
trabalho e um engenheiro eletricista. Quanto ao questionamento acima, a SEFAZ, na figura 
de contratante promulga alteração de valor na composição unitária “ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL DA OBRA - 12 MESES” prevista em orçamento, incluindo valores para pagamento 
da equipe técnica mínima exigida em edital. 

Com o intuito de sanar o questionamento acima referido, a Administração fará a inclusão 
dos profissionais solicitados na qualificação técnica no item Administração Local de Obras 
que será demonstrado em sua composição de custos unitários e disponibilizará planilha 
orçamentária atualizada com as alterações realizadas. Portanto, atendemos ao 
questionamento referente à inclusão dos profissionais solicitados no subitem 12.1.4 alínea 
“a”. 

CONCLUSÃO 

Questionamento 1.1. Não Atendido. 
Questionamento 1.3. Atendido. 
Questionamento 1.5. Atendido. 
 

2. SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

2.1. “O item 14.5 letra "h" do edital da concorrência n. 009/2022 estabelece o seguinte: 
Serão Desclassificadas as propostas que: "cuja composição não considere os valores de 
mão de Obra iguais ou superiores ao piso salarial normativo fixado por dissídio coletivo, 
acordo ou Convenção coletiva de trabalho; da categoria, ou tabela SINAPI ou tabela SICRO" 
ou seja, o Contratado terá que se responsabilizar pelo cumprimento do acordo coletivo 
estabelecido pelo sindicato da construção civil e federação das indústrias do estado do acre, 
cujo os Valores praticados atualmente entraram em vigor no dia 01/05/2022, ou em casos 
cujo salário mínimo nacional no valor mínimo de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), 
que entrou em vigor no dia 01/01/2022 através da medida provisória n. 1.091/2021, um 
reajuste de 10,18% (dez virgula dezoito por cento) em relação ao salário mínimo anterior 
(2021). É importante lembrar, que as bases utilizadas pela contratante para elaborar a 
planilha Orçamentária do objeto deste certame (concorrência n. 009/2022). Foram as bases 
SINAPI e SBC todas de junho de 2021, ou seja, ainda não estava incluso nessas bases, 
reflexo do Aumento do salário-mínimo praticado em 2022, bem como os valores do novo 
acordo Coletivo que entrou em vigor no mês de maio de 2022. Soma-se a isso, que a 
licitação em questão tem data prevista após 1 ano e 1 mês após a elaboração do orçamento 
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base elaborado pelo órgão contratante, orçamento este, que não está previsto os reflexos 
da atual inflação Brasileira elevando o custo dos insumos, inflação essa que tem uma 
projeção da casa dos 8,00% (oito por cento). Além disso, o item 24.1.3 do termo de 
referência anexo do edital da concorrência n. 009/2022, estabelece que "Serão reajustados 
no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do mês-base do orçamento, que é o mesmo 
do orçamento preestabelecido neste edital, nos termos do Art. 3º parágrafo 1.o da lei 
10.192101", ou seja, O PRÓPRIO TERMO DE REFERÊNCIA já deixa muito claro que a 
planilha já tem que ser reajustada pois já passamos de 1 ano do mês-base do orçamento 
que é 06/2021, e já estamos no mês de 07/2022. Por esta razão, solicitamos a impugnação 
do edital da concorrência n. 009/2022 bem como seus anexos, para que seja atualizada as 
bases SINAPI e SBC (passando da base 06/2021) Para as bases 2022, para que os 
prejuízos da licitante vencedora, em assumir o custo Salarial 2022 bem como os preços dos 
insumos praticados no mercado local, sejam amenizados, bem como amenizar os reflexos 
causados pela inflação brasileira nos preços dos insumos no cenário atual.” 

 
2.2. RESPOSTA DO ÓRGÃO 

 
Que a licitação em questão tem data prevista após 1 ano e 1 mês após a elaboração do 
orçamento base elaborado pelo órgão contratante. A administração reconhecemos que de 
fato, há um lapso temporal desde a data-base do orçamento até a data da abertura das 
propostas. Os motivos específicos que ensejaram essa defasagem estão claramente 
registrados no bojo do processo da licitação. Contudo destacamos alguns fatos: 
 
A tabela SINAPI é a principal referência para a elaboração de orçamento de obras e 
serviços de engenharia no âmbito da administração pública. Contudo, apesar de ser 
atualizada mensalmente, a mesma quando disponibilizada, não tem como referência o mês 
da atualização, havendo sempre uma defasagem de dois meses entre a atualização e a 
publicação.  
 
Desta forma, mesmo se a publicação do edital se der no mês de conclusão do orçamento e 
este utilizar a última atualização da tabela SINAPI o orçamento já irá apresentar uma 
defasagem em relação à data de abertura das propostas. 
 
Corroborando com essa defasagem, podemos mencionar a elaboração dos projetos e 
orçamentos que embasaram a licitação em questão, os quais foram realizados da seguinte 
forma: uma parte foi elaborada por empresa terceirizada subordinada à equipe técnica da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Sedur  e a outra parte pelos técnicos da Secretaria 
de Infraestrutura do Estado – SEINFRA, ambos trabalhos realizados e momentos distintos.  
 
Outro fato importante  sobre a atualização da planilha diz respeito as composições de custos 
unitários (próprias) uma vez que a atualização do orçamento demandaria a realização de 
novas pesquisas de preços de itens não constantes das tabelas oficiais, o que se apresenta 
como uma grande dificuldade para os orçamentista, tendo em vista a necessidade da 
obtenção de três cotações de preços junto a fornecedores. 
 
Dessa forma, torna-se inviável a atualização da data-base do orçamento agora durante o 
processo de licitação, já que a atualização implicaria em alteração de itens SINAPI, bem 
como no refazimento de cotações de preço e, sobretudo, a publicação do edital pela 
segunda vez. 
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Ante o exposto, ressaltamos que o reajuste de índices a nível contratual, é previsto por lei e 
por acórdão do TCU o que assegura à licitante o direito de correção de valores de insumos 
e de mão de obra em função de dissídios, inflação e base de dados atualizada, seguindo os 
quantitativos estabelecidas em contrato. 
 
A Lei de Licitações bem como a Lei 10.192/01 autoriza a Administração a reajustar preços e 
bases de dados no momento do pagamento, quando decorrido o período de um ano, de 
acordo com os termos do art. 40, inc. XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, § 1º, da Lei 
10.192/2001, 
 
Art. 40, inc. XI, da Lei 8.666/1993 - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva 
do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, 
até a data do adimplemento de cada parcela; 
 
Art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001 - A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput 
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir. 
 
Visto que a Lei considera a data de apresentação da proposta OU a data do orçamento a 
que a proposta se referir, trazemos a colação as palavras do eminente Ministro-Relator 
Benjamin Zymler sobre a questão proposta, ao relatar o Acórdão 19/2017: 
 

“Como se vê, o gestor público pode adotar discricionariamente dois 
marcos iniciais distintos para efeito de reajustamento dos contratos: (i) 
a data limite para apresentação da proposta; e (ii) a data do 
orçamento. Ocorre que o segundo critério se mostra mais robusto, pois 
reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em 
virtude do transcurso de vários meses entre a data-base da estimativa 
de custos e a data de abertura das propostas. 
Por esse motivo, entendo pertinente recomendar ao MPOG que, em 
futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar 
demasiadamente complexa a atualização da estimativa orçamentária 
da contratação, adote como marco inicial para efeito de reajustamento 
contratual a data-base de elaboração da planilha orçamentária.” 
(...) 
“em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar 
demasiadamente complexa e morosa a atualização da estimativa de 
custo da contratação, adote como marco inicial para efeito de 
reajustamento contratual a data-base de elaboração da planilha 
orçamentária, nos termos do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e do 
art. 3º, §1º, da Lei 10.192/2001;” 
Isto posto, a Administração optará por adotar data-base de elaboração 
da planilha orçamentária para fins de reajustamento contratual a fim de 
garantir a isonomia do certame. 
Ressaltamos ainda, os preços do SINAPI são o limite máximo admitido 
em obras públicas e não o mínimo, conforme transcrição abaixo do art. 
3º do Decreto 7.983/2013: 
Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, 
exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtida 
através de composições dos custos unitários previstas no projeto que 
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integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 
Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial 
ou que não possam ser considerados como de construção civil - Grifo 
nosso 
Sendo assim, a administração se responsabiliza pela atualização de 
valores a serem pagos a partir da base de dados atualizada em um 
ano, devido a decorrência de um período superior a um ano da data-
base do orçamento licitado conforme estabelecido pela Lei 8.666/1993 
(Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos) por sua vez, 
prevê a revisão dos valores contratados (inciso II, item “d”, §§ 5º e 6º 
do art. 65). 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...) 
II - por acordo das partes: 
(...) 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
(...) 
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 

Deste modo, ante os esclarecimentos acima relatados, fica estabelecido que a 
planilha orçamentária não terá sua data base atualizada, no entanto, a Administração 
adotará como efeito de reajustamento a data base da planilha orçamentária. 
 
CONCLUSÃO 
Questionamento - Não atendido. 
 

3. TERCEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

3.1.  Quanto a taxa de benefícios e despesas indiretas: 
Observou-se que a taxa de BDI utilizada no orçamento de referência está abaixo do valor 
mínimo estabelecido pelo acórdão do TCU Nº 2622/2013. Para obras do tipo construção de 
edifício o BDI mínimo estabelecido é de 20,34%para serviços e 11,10% para itens de mero 
fornecimento de materiais. Os valores utilizados no orçamento de referência são, 
respectivamente, 18,92% e 10,89%. 
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3.2. RESPOSTA DO ÓRGÃO 
 
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional - SEDUR, na figura de principal 
responsável pelo orçamento do objeto licitado emitiu nota técnica no dia 08 de setembro de 
2021, o qual consta nos altos do processo em “Volume Único - Orçamento - Sefaz-Parte01” 
páginas 2 à 4 (2350056), justificando o uso do BDI de 18,92% no regime não-desonerado. 
A nota técnica também se fará presente na recente inclusão de valores do referido 
orçamento. No entanto, ressaltamos as partes mais relevantes da referida Nota Técnica 
apresentada pela SEDUR: (...) 
 
Relativo a opção em adotar a base SINAPI não desonerada, esta Secretaria justifica a 
escolha por entender que a não desoneração dos encargos sociais é mais vantajoso para a 
Administração Pública, haja vista a comparação dos preços entre o orçamentos desonerado 
com o valor R$ 7.204.327,84 e não desonerado com o valor R$ 7.060.035,72 apresentados. 
(...) 
 
Ocorre que se observado a composição do BDI de 18,92%, todos os índices desta 
composição (administração central, seguro e garantia, despesa financeira e lucro), atendem 
ao quartil médio previsto no referido acórdão. Excetuando-se o lucro que apresenta-se com 
o valor do 1º quartil. No que tange ao BDI de 18,92%, conforme composição anexa, verifica-
se que se encontra abaixo do limite mínimo previsto no Acórdão nº 2622/2013/TCU, de 
20,34%, para o tipo de obra especificada, porém de forma a poder comparar 
adequadamente os orçamentos desonerados e não desonerados, foi utilizada a mesma 
composição de BDI para obras desoneradas (24,88%), excluindo se apenas a CPRB (4,5%).  
Em caso de se utilizar o 3º quartil para os itens de custo indireto na composição de BDI para 
obras oneradas, de forma a atingir o limite mínimo previsto no Acórdão, a composição das 
obras desoneradas acaba ultrapassando o 3º quartil (25,00%). Dessa forma, e de acordo 
com a orientação dessa Secretaria e de seus analistas, optamos por manter o BDI de obras 
oneradas abaixo do 1º quartil para não ultrapassar o 3º quartil nas obras desoneradas. 
 
Em atenção aos princípios da Eficiência e do Interesse Público, que devem nortear 
todos os atos do gestor público, mantemos o BDI’S utilizados na planilha 
orçamentária. 
 

3.3. QUANTO A COBRANÇA DE ACERVO TÉCNICO - ITEM: CABO DE FIBRA ÓPTICA 04FO 
50/125:  
Conforme dispõe o item 8. DOS SERVIÇOS REQUERIDOS do termo de referência do 
edital, tem-se que: 
8.1 Conforme Projeto de Engenharia – Documentação do Projeto Básico: Projeto 
Arquitetônico; Projetos Complementares; Memorial Descritivo; Nota Técnica BDI – SINAPI 
Não Desonerado; Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e RRT; 
Composição Benefícios e Despesas Indiretas – BDI; Encargo Sociais Sobre a Mão de Obra 
(sem desoneração); Livro de Cotações; Termo de Referência; Mídia Digital – cujos 
requisitos da contratação abrangem os seguintes serviços requeridos: 
8.2 Os quantitativos para comprovação da qualificação técnico-operacional dos licitantes 
seguiram as orientações do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1.284/2003-Plenário, 
2.088/2004-Plenário e Decisão1.640/2002-Plenário) ao considerar razoáveis percentuais 
máximos de até 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço. 
Atribuiu-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
aquelas acima de 4,50% do valor do objeto da licitação. Todavia, o item supracitado ocorre 
duas vezes dentro do orçamento de referência, totalizando um valor de R$32.965,00 - o 
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equivalente a 0,40% do valor total estimado (R$ 8.356.074,17) o que torna desproporcional 
a cobrança desse item como um serviço requerido para a participação nesse processo.” 
 
3.4. RESPOSTA DO ÓRGÃO 
 
Considerando o questionamento realizado pela empresa, quanto a capacidade técnica-
operacional, destacamos o entendimento a seguir: 
 
“A expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude de significado. Em termos 
sumários, consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para 
execução do objeto a ser contratado. Isso abrange, inclusive, a situação de regularidade em 
face de organismos encarregados de regular determinada profissão. Na ordenação 
procedimental tradicional, essa qualificação técnica deverá ser investigada em fase anterior 
ao exame das propostas e não se pode nem sequer admitir a formulação de propostas por 
parte de quem não dispuser de condições técnicas de executar a prestação.” (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Pág. 490. 15ª 
ed. São Paulo: Dialética, 2012). – Grifo nosso 
 

Nesse sentido, o TCU adverte que cabe ao administrador a exigência 
de quantidades mínimas ou prazos máximos relativamente à 
comprovação de qualificação técnico-profissional, sendo responsável 
por examinar a natureza do objeto a ser contratado e avaliar se a 
fixação dessa condição se mostra necessária para aferição da 
qualificação técnico-profissional, devendo, se positivo, expor as 
justificativas que assim demonstram e atentar para preservar a 
competitividade da licitação ao máximo possível, mas sem deixar de 
resguardar o interesse da Administração em contratar empresa que 
tenha efetivamente condições técnicas de executar o contrato 
satisfatoriamente. Em consonância com essa ordem de ideias, o TCU 
determinou, no Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário, que a unidade 
jurisdicionada, “em futuras licitações, ao exigir quantitativos mínimos 
para fim de comprovação da capacidade técnico-profissional das 
licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93), apresente a devida    
motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a exigência 
é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser 
assumida pela vencedora do certame.” (Grifamos.).  

 
Nesse sentido, a Administração expõe a devida motivação para a 
solicitação do material questionado, delimitando as características que 
devem estar presentes na experiência anterior do licitante quanto à 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, conforme o 
exposto no processo Sei nº 0715.016268.00039/2022-10. Isto posto, 
destacamos algumas considerações realizadas pela Diretoria de 
Tecnologia da Informação – DITI desta secretaria. A necessidade de 
continuidade dos serviços de tecnologia da informação está embasada 
no fato de que as operações fundamentais para a execução dos 
processos administrativos, tributários e fiscais da SEFAZ, suas 
agências e postos, estão fortemente dependentes dos serviços 
relacionados ao acesso aos bancos de dados, infraestrutura 
tecnológica e sistemas de informações, de maneira que a 
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indisponibilidade de quaisquer um desses serviços pode produzir 
impactos em vários serviços de toda a estrutura de governo. (...) 

 
Nesse cenário de implantação contínua de melhorias, insere-se a 
instalação do Backbone ("Espinha Dorsal") da Rede de dados 
SEFAZNET com a utilização de cabos de Fibra Óptica 04fo 50/125 
para a sua interligação.(BACKBONE "espinha dorsal" ou "rede de 
transporte", em português) é uma rede principal por onde os dados 
trafegam. Ele controla o esquema de ligações centrais de um sistema 
mais abrangente com elevado desempenho. (...) 

 
Assim sendo, a relevância do serviço de instalação da fibra óptica não está relacionada, 
somente, ao seu custo financeiro em si, mas fundamentalmente, na sua total 
operacionalização e funcionalidade após a instalação, com vista a garantir a disponibilidade 
de acesso aos dados e informações (principais ativos da instituição) que trafegaram na rede. 
Tal garantia somente será atingida se o serviço for executado por empresa devidamente 
aderente aos padrões e Normas Técnicas que regulam a matéria. 
 
Nesse sentido, a Administração torna público seu propósito de adquirir um objeto ou a 
prestação de um serviço determinado, estabelecendo os requisitos exigidos por lei para a 
habilitação dos licitantes e a elaboração das respectivas propostas, regulando os termos 
segundo os quais os avaliará, bem como fixando as cláusulas do futuro contrato. Consiste, 
portanto, no documento fundamental da licitação, por isso se afirma, em feliz observação, 
que o edital é a lei interna do certame. 
 
O Edital da Concorrência em tela tem o intuito de conferir segurança e eficácia, afinando-o 
com o interesse público. Salienta-se, que a Administração em momento algum visa frustrar 
ou restringir a competitividade nos processos licitatórios, mas tem o dever de assegurar a 
fiel execução do escopo dos serviços estabelecidos. 
 
Diante dos fatos acima relatados, após análise e esclarecimentos devidamente 
apresentados mantemos as exigências. 
 
CONCLUSÃO 
Questionamento 3.1. Não Atendido 
Questionamento 3.3. Não Atendido 
 
É o posicionamento que submetemos à consideração superior. 
 

 
Marcela Janara Ardaia de Oliveira 

Engª Civil 
Crea 8987 D/AC 

 
DE ACORDO: 
 

Eliana Silva Valente da Silva 
Diretora de Administração e Finanças 

Portaria nº 041/2022 - SEFAZ 
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4. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos 

de esclarecimento/impugnação, e considerando que algumas das respostas alteram a 

formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação será no dia 

13/09/2022 às 8h, conforme está disposto na 1ª Retificação do Edital no site 

www.licitacao.ac.gov.br. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 09 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Richard Brandão Mendes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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