
 

 

 

Ref: Processo nº: 2021.01031.000527-63 

 

Licitação Presencial nº SRP 002/2021 

 

Empresa: INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA 

 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  - 06 

 

 
Pedido de esclarecimentos ao Edital da Licitação Presencial SRP nº 002/2021 apresentado 

pela empresa INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA através do e-mail 

cpl@agehab.go.gov.br, em 07 de abril de 2021.  

 

O pedido foi enviado à GEPROTEC e ASJUR que responderam através de e-mail conforme 

respostas abaixo: 

  

1. DO QUESTIONAMENTO 01 

 

Gostaríamos de saber o motivo técnico pelo qual a AGEHAB proibiu empresas com capital social 

menor que R$3.000.000,00 (Três milhões de reais) a participarem do processo, juridicamente 

falando, não seria isso uma questão discriminatória a empresas menores e plenamente capazes de 

construírem as UHs pretendidas? E este fato não abriria a possibilidade de questionamento jurídico 

contra a AGEHAB? 

 

 

RESPOSTA  

 

Inicialmente, vale destacar que a AGEHAB é uma sociedade de economia mista, logo, regida pela 

Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais.  

Ademais, não se pode perder de vista que a licitação pública se faz em favor da Estatal, responsável 

pela concreção do interesse públicos.  

 

Pois bem, quanto aos documentos de habilitação a Lei nº 13.303/2016 prevê sistemática inovadora 

e impactante, bem diferente da tradicional Lei 8.666/93 (frisa-se: NÃO aplicável à AGEHAB). 

Em seu art. 58, inciso III, a lei das estatais previu como parâmetro a "capacidade econômica e 

financeira" da licitante, não listando documentos específicos. Dessa forma, o legislador atribuiu 

competência discricionária aos agentes das estatais, que devem decidir quais documentos são 

pertinentes a cada caso, ou seja, facultou-se a exigência de documentos mais ou menos rigorosos 

do que a Lei 8.666/1993, desde que não violado o princípio da competitividade.  

 

Assim sendo, o regulamento previsto no art. 40 da Lei nº 13.303/2016 poderia dispor e balizar 

critérios para definição dos documentos e critério de habilitação financeiros a serem exigidos pela 

Estatal. No caso da AGEHAB, houve a edição e publicação do seu Regimento Interno de 

Licitações, Convênios e Contratos, que em seu art. 67, § 4º foi claro ao dispor que na execução de 



 

 

obras e serviços, poderá estabelecer no instrumento convocatório, patrimônio líquido mínimo da 

licitante, que não poderá exceder 10% do valor estimado da contratação.  

 

 

2. DO QUESTIONAMENTO 02 

 

Os lotes são de números totalmente hipotéticos pois ainda a AGEHAB não possui a lista de 

municípios aptos. Infelizmente os municípios, em sua grande maioria não estão e não estarão 

habilitados a receberem o investimento, pois conhecemos muito bem a realidade de várias cidades 

e as mesmas não possuem a menor condição de cumprirem coma infraestrutura mínima exigida 

pela AGEHAB, redes de Energia pela (ENEL) e agua e esgoto (SANEGO). 

 

 

RESPOSTA  

 

Para a divisão em LOTES foi considerada a divisão do Estado em regiões de Planejamento, 

conforme estudos do Instituto Mauro Borges - IMB. A exigência da infraestrutura mínima para o 

loteamento, sendo rede de energia, rede de água, abertura de vias, são exigidas em todos os 

convênios feitos entre esta Agência e os municípios do Estado, para outros tipos de parceria, e 

neste processo é a única contrapartida do município (a doação dos lotes com a infraestrutura 

mínima). 

 

 

 

3. DO QUESTIONAMENTO 03 

 

Questionamos o número de UHs por lote, por ser fictício o número previsto, este mesmo só tem 

um objetivo, barrar as empresas regionais qualificadas tecnicamente a participarem do certame ora 

exposto. Este fato já expõe a possibilidade de um questionamento, se a AGEHAB não sabe quantos 

municípios se habilitarão por lote porque fazer a barreira as empresas aptas tecnicamente, sem o 

capital social ou PL exigido. Não seria essa a prova da exclusão e discriminação das empresas 

tecnicamente aptas para o caso hipotético? 

- O que seria razoável, tecnicamente viável e a real concorrência aplicada ao menor valor de 

construção? Não seria a licitação por municípios já aptos a receberem o investimento do governo 

estadual? 

- Gostaríamos de saber também qual a justificativa e premissa técnica utilizada pela AGEHAB 

para não solicitar das empresas o acervo técnico de construção habitacional registrado no CREA? 

E simplesmente de um profissional que não necessita ter vínculos com a mesma? Não seria uma 

brecha técnica para UHs sem qualidade técnica colocando em risco milhares de vidas? 
 

RESPOSTA  

 

O número de UHs a serem contratadas no Estado e a distribuição dos recursos para cada região 

faz parte do Planejamento prioritário do Governador. O procedimento licitatório foi dividido em 

lotes por região de planejamento para evitar a concentração de empresas executoras, para que se 

possa ter obras em várias regiões ao mesmo tempo e para que se consiga um resultado final de 

entregas efetivas destas UHs à população. 



 

 

A concorrência será aplicada pelo menor preço por região de planejamento, conforme termos do 

Edital. E o SRP garante ao contratante agilidade nas contratações, para que haja simultaneidade de 

identificação de terrenos/ municípios aptos e execução de obras. 

 

No item 17.1.7 do PB é solicitado a comprovação da capacitação tecnico-operacional da empresa, 

veja:  

"17.1.7 Comprovações da Capacitação Técnico-Operacional das empresas licitantes: 17.1.7.1 As 

empresas licitantes deverão comprovar que já executaram obras de construção civil com 

características semelhantes ao objeto desse Projeto Básico, por meio da apresentação de 

Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, da qual conste, como empresas 

executoras dos Empreendimentos, as licitantes, acompanhados de ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica dos profissionais 

responsáveis pelo serviço, não sendo necessário que os mesmos pertençam ao quadro técnico das 

respectivas empresas licitantes; 17.1.7.1.1 Cada empresa licitante deverá atender na íntegra o 

item anterior, demonstrando por meio de no máximo 02 (dois) Atestados com ART ou RRT; " 

Nesse item é solicitado o ACT acompanhado de ART da empresa com obras de construção civil 

com características semelhantes ao objeto. 

Dessa forma, conseguimos abranger o maior número de empresas com experiência em construir 

obras de construção de unidades habitacionais. 

 

 

Importa consignar que os pedidos de esclarecimentos, com as respectivas respostas, encontram-se 

disponibilizados no site da AGEHAB www.agehab.go.gov.br. 

 

 

 

NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

http://www.agehab.go.gov.br/

