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DESPACHO DO PREGOEIRO 
 
Pregão G-004/2021 - Processo nº 8375/2021. 
 
OBJETO: Registro de preços para a “Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manejo arbóreo, nas vias públicas e praças existentes em Taboão da Serra, 
incluindo mão de obra, equipamentos e ferramentas”. 
 
 
Trata-se de pedido de ESCLARECIMENTO solicitado pela empresa: Engemaia e Cia Ltda, 
protocolado via e-mail, em 27/07/2021, nos seguintes termos: “No edital lê-se: 7.7 - 
Qualificação Técnica 7.7.1 - Atestado(s) comprobatório(s) de desempenho anterior, de 
atividade condizente e compatível com o objeto da licitação, em características, prazos e 
quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento), contidos no Anexo VI deste edital, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrado(s) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. a) O(s) atestado(s) deverá(ão) 
estar em nome da empresa licitante; b) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em 
papel timbrado, em original ou cópia autenticada por Cartório competente, assinado(s) 
por autoridade ou representante de quem o(s) expediu. c) Para comprovação de 
capacidades técnicas ficam eleitas as seguintes parcelas de maior relevância: 1) Poda de 
árvore até 12m (topo da copa) e 2) Corte, recorte e remoção de árvores, inclusive das 
raízes (DPA 15 cm a 30 cm). Pergunta-se: Os atestados comprobatórios de desempenho 
anterior de atividade condizente e compatível com o objeto da licitação, em 
características, prazos e quantidades mínimas de 50% contidas no Anexo VI é a 
comprovação da capacidade técnica operacional exigida pelo TCU nos termos de seu art. 
30, inc. II enquanto que a comprovação do item 7.7.1 c. seria no caso a comprovação 
técnica profissional de acordo com o TCU no seu art. 30, § 1º, inc. I?” 
 
Temos a informar que a exigência de comprovação de capacidade técnica por meio de 
apresentação de atestados está fundamentada no art. 30, II, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 c/c 
a Súmula 24 do TCE/SP. 
 

 
Taboão da Serra, 27 de julho de 2021. 
 
 
 
Thiago Fernandes do Rosário 
Pregoeiro 

 


