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A empresa HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 02.735.064/0001-66, 

sediada à Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 01 – Gato Preto - Sousa/PB, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. FRANCISCO ARAÚJO NETO, brasileiro, casado, 

empresário, portador do R.G nº 685.594 SSP/PB e CPF nº 285.599.164-15,  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA SDO Nº 06/2022 no ITEM 6.2.2, alínea B, pelas 

razões de fato e direito abaixo aduzidas: 
 
 

DOS FATOS 

 

Foi publicado o Edital da SDO supramencionada no 06/2022, Possesso de Solicitação de 

Ofertas — de Acordo com o Regulamento do Banco Mundial, pela SEIRHMA, com a 

realização do referido certame no dia 28/11/2022, com a abertura dos envelopes a partir das 

09h30, tendo o respectivo Certame o objeto de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 118 PASSAGENS MOLHADAS PARA 

ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTÁVEL”. 

 

 ITEM 6.2.2, alínea b. Comprovação de Capacidade Técnico Operacional (referente aos 

profissionais de nível superior) 

 
Os profissionais de Engenharia Ambiental descrito no Quadro 01 deverão apresentar: 

 

b) Comprovação de experiência profissional, através de Acervo Técnico do 

Profissional, mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
emitida 
pela Entidade de Classe, compatíveis com o objeto da licitação, e que no mínimo 

contenham os seguintes serviços: 
• Elaboração e execução de Projetos de Proteção Ambiental e/ou RAS(Relatório 

Ambiental Simplificado) PCNPRAD (Piano de Controle Ambiental/ Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas) e/ou EIA-RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental/ Relatório de impacto Ambiental) (Referente ao tipo de obra a ser 

contratada por este TR). 
 

Os Profissionais da Area de Geologia descritos no Quadro 01 deverão apresentar: 

 
b) Comprovação de experiência profissional, através de Acervo Técnico do 

Profissional, mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
emitida 

pela Entidade de Classe, compatíveis com o objeto da licitação, e que no mínimo 
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contenham os seguintes serviços: 

• Planejamento e Execução de construções em áreas de proteção ambiental; 
• Mapeamento e Estudos Geológicos e Topográficos de terrenos; 
• Recuperação de áreas ambientais; 

• Avaliação de variáveis hídricas e de solos de solos. 

Insta notar, ao nosso ver, que o Itens acima mencionado sobre os profissionais no 

TERMO DE REFERÊNCIA são itens que não são relevantes para livre Concorrência 

do certame. 

 

As Exigências dos profissionais de Engenharia Ambiental são de Projetos, como relatórios 

e estudos bem mais complexo, que não estão relacionados ao dano ambiental gerado pela 

obra das passagens molhadas. Se tratam de estudos para áreas degradadas ou instalação de 

empreendimentos de grande porte, não correspondendo com o impacto ambiental causado 

pela obra especifica. Se tornando assim um agente dificultador para a concorrência do 

certame. 

A empresa vem realizando a construção de passagens molhadas no próprio órgão, seguindo 

conforme atendimento ao Manual da salvaguarda socio ambiental da obra, como teve atuação 

continua do Engenheiro ambiental nas obras.  O Engenheiro Ambiental, portanto, teve como 

atividade principal, por se tratar de uma obra de infraestrutura de pequeno porte, o 

gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil e as demais atividades ambientais 

relacionadas a obra e a empresa. Atendendo e cumprido assim aos critérios de 

responsabilidade social e ambiental.  

 

 Sobre os Profissionais de Geologia, A primeira exigência diz que o profissional tem 

que ter CAT em Planejamento e Execução de construções em áreas de proteção 

ambiental, ocorre que a área aonde vai ser construída a Passagem Molhada é um trecho de 

estrada e não uma área de proteção Ambiental. A segunda exigência diz que o profissional 

tem que ter CAT em Mapeamento e Estudos Geológicos e Topográficos de terrenos, não 

se faz mapeamento e estudos geológicos e topográficos de terrenos por parte do geólogo, 

entretanto o próprio cooperar na publicação do referida SDO, já forneceu os Mapeamento e 

estudos topográficos do terreno, já o estudo de sondagem e subleito feito por um escritório 

de Engenharia Civil e assinado por um Engenheiro Civil. A terceira exigência diz que o 

profissional tem que ter CAT em Recuperação de áreas ambientais, só que o Geólogo não 
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é o profissional competente de acordo o confea para tratar de recuperação de áreas 

ambientais. Por fim, essa exigência diz que o profissional tem que ter CAT em Avaliação 

de variáveis hídricas e de solos de solos, só que todos esses itens não estão em Planilha 

Orçamentária, não são relevantes para livre Concorrência do certame.  

 
Para a compreensão e esclarecimento dos fatos postos, é importante ressaltar que esses 

Itens cobrado para esses Profissionais de Geologia e Ambiental são propriamente para 

Elaboração de Projetos, alguns itens que não tem conexão com objeto da licitação, 

diferentemente dos Profissionais de Engenharia Civil que todos os itens são propriamente 

de Execução de Passagem Molhada. 

 

DO DIREITO 

De início, é válido atentarmos ao que determina a Constituição Federal, em seu Art. 37, 

inciso XXI, a respeito da contratação de serviços para a realização de obras, vejamos: 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. (grifamos) 

Antemão, podemos observar que a garantia de igualdade na participação das licitações 

deve ser algo veementemente perseguido pela Administração Pública em quaisquer esferas.  

Esse entendimento é enfático ao lermos o que prevê o inciso I do parágrafo primeiro 

do Art. 3º da Lei 8.666/93 que regulamente as Licitações e contratos administrativos, 

conforme podemos extrair do texto abaixo indicado: 
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Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade , da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 

artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifamos 

Com a leitura dos dispositivos acima mencionados, podemos perceber que a Administração 

Pública não pode prever e nem permitir que sejam exigidos quaisquer tipos de exigências que 

frustrem o caráter competitivo nas licitações, pois, o objetivo primordial do certame, é a busca 

da proposta mais vantajosa ao Erário, sobretudo nesse caso em analise, por se tratar de 

licitação, por óbvio, a qualificação técnica a ser exigida para o certame, não deve possuir 

restrições ao número de participantes, o que acarreta em menos propostas de preços para o 

pleito licitatório. 

A exigência abusiva, acima mencionada (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

(CAT), EMITIDA PELA ENTIDADE DE CLASSE, INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO 

DA LICITAÇÃO) é claramente imposição restritiva a participação do certame. Sobre essa 

exigência taxativa, o Tribunal de Contas da união, emitiu o Acórdão a respeito de exigências 

abusivas por parte do Órgão Público: 

Entendemos, desta forma, que a exigência específica de comprovação de CERTIDÃO 

DE ACERVO TÉCNICO (CAT), EMITIDA PELA ENTIDADE DE CLASSE, 

INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO  do Profissional da área de 

Engenharia Ambiental e do Profissional de Geologia, contraria a Lei 8666/93, a determinação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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do CREA/CONFEA e também todas as Jurisprudências do TCU e das Cortes Estaduais, além 

de ser medida desproporcional a concorrência da presente SDO, pois, a manutenção de 

tal previsão editalícia reduziria drasticamente o número de participantes  neste certame, 

o que traria como consequência ao Ente a não obtenção de proposta mais vantajosa. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, resta claro que o presente edital não pode permanecer nos termos em que se 

encontra, razão pela qual se apresenta este PEDIDO DE ESCLARECIMENTO para 

readequação do Instrumento Convocatório, o qual, sem sombra de dúvidas, se encontra 

viciado, visando, assim, que está M.D. Administração possa, refazendo seu texto, respeitando 

o prazo legal de publicação, alcançar a necessária legalidade do procedimento administrativo. 

 

Diante de todo o exposto, requer a empresa se digne em anular as exigências 

mencionadas, adequando-as aos termos legais, jurisprudenciais e doutrinários diante do 

conhecimento, análise, e provimento aos termos deste Pedido. 

 

Nestes termos, 

 

Sousa/PB, 18 de novembro de 2022. 

 

 

                                                                               

 
FRANCISCO DE ARAÚJO NETO 

REPRESENTANTE LEGAL 
HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA                                                                          
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