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ADITAMENTO 10 

 
PROJETO BÁSICO DA ATUALIZAÇÃO 
TECNOLOGICA DA USINA DE ITAIPU 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Concorrência Binacional EF 0410-15, a ITAIPU 
responde perguntas realizadas por interessadas 
nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Anexo II – Documentação para Habilitação – 
item 1.3.3 – alínea a.2): Entendemos que a 
habilitação em objeto (Em relação aos demais 
profissionais) será comprovada por meio de 
curriculum vitae do profissional, atestado de 
empresa jurídica / concessionária contratante do 
projeto e comprovante de recolhimento do ART. 
Está correto nosso entendimento?” 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento parcialmente correto. 
Esclarecemos que a apresentação da ART é 
facultativa. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Conforme estabelecido no item 1.1.4 do Anexo 
II – Documentação para Habilitação, as empresas 
licitantes deverão apresentar certificado ou 
atestado que comprove a prestação de serviços 
de elaboração de projetos, com as 
características lá descritas, para que sejam 
habilitadas tecnicamente. 
Desejamos, no entanto, saber se as licitantes 
poderão comprovar sua capacidade para a 
execução dos serviços por meio de acervos 
técnicos, devidamente registrados no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que 
demonstre que a empresa possui, em seu quadro 
técnico, engenheiros com a experiência 
requerida na elaboração de projetos com as 
características citadas nas alíneas a) e b) do item 
1.1.4 do Anexo II. 
Tal solicitação possui razoabilidade por dois 
motivos. Primeiramente, porque mesmo que 
alguma empresa tenha prestado serviço anterior 
semelhante ao solicitado, não tendo ela mantido 
seus engenheiros, de pouco valor tem o seu 
certificado, visto que ela já não mais teria 

 
 

 
ADITIVO 10 

 
PROYECTO BÁSICO DE LA ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA CENTRAL ITAIPU 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 
0410-15, la ITAIPU responde preguntas 
realizadas por interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Anexo II – Documentación para Habilitación – 
ítem 1.3.3 – letra a.2): Entendemos que la 
habilitación en referencia (Con relación a los 
demás profesionales) será comprobada por 
medio de currículo vitae del profesional, 
constancia de empresa jurídica / concesionaria 
contratante del proyecto y comprobante de 
pago del ATR. ¿Está correcta nuestra 
interpretación? 
 
RESPUESTA 
Interpretación parcialmente correcta. 
Aclaramos que la presentación de la ART es 
facultativa. 
 
 
PREGUNTA 2 
Conforme se establece en el ítem 1.1.4 del 
Anexo II – Documentación para Habilitación, las 
empresas licitantes deberán presentar 
certificado o constancia que compruebe la 
prestación de servicios de elaboración de 
proyectos, con las características en ella 
descritas, para sean habilitadas técnicamente. 
Deseamos, por lo tanto, saber si las licitantes 
podrán comprobar su capacidad para la 
ejecución de los servicios por medio de acervos 
técnicos, debidamente registrados en el 
Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía – 
CREA, que demuestre que la empresa posee en 
su cuadro técnico, ingenieros con la experiencia 
requerida en la elaboración de proyectos con 
las características citadas en las letras a) y b) 
del ítem 1.1.4 del Anexo II. 
Elevamos esta solicitud por dos motivos. 
Primero, porque aún si alguna empresa haya 
prestado servicio anterior semejante a lo 
solicitado, no habiendo mantenido a sus 
ingenieros, su certificado tiene poco valor, ya 
que la empresa ya no tendría equipo con 



  
Aditamento 10 

 Aditivo 10  

 

Concorrência Binacional EF 0410-15 - Projeto Básico Modernização UHI 
Licitación Pública Binacional EF 0410-15 – Proyecto Básico Modernización CHI 

2 

equipe com a experiência necessária para a 
execução dos serviços. Por outro lado, as 
empresas que, como pessoa jurídica, 
contrataram recentemente engenheiros e 
técnicos com a experiência necessária, estariam 
tecnicamente aptas a prestar o serviço licitado, 
mas, por uma questão de mera formalidade e 
apesar de sua plena capacidade, por ainda não 
possuírem um atestado ou certificado emitido 
em seu nome, estariam desclassificadas 
tecnicamente do certame, pois o mesmo não 
previu a possibilidade de comprovação de sua 
experiência por meio de acervos técnicos. 
Além, tal questionamento acima exposto, possui 
também respaldo de acordo com a legislação 
vigente no país. Visto que a Lei nº 5.194/66, que 
regula o exercício da profissão de engenharia, 
estabelece que a autoria de um projeto de 
engenharia, a princípio, é do profissional que o 
elabora e não da empresa que o contrata, 
conforme artigo 17 abaixo transcrito: 
Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou 
projeto de engenharia, arquitetura ou 
agronomia, respeitadas as relações contratuais 
expressas entre o autor e outros interessados, 
são do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os 
tenha elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, planos, obras 
ou serviços técnicos.  
Ainda, conforme estabelecido no Artigo 48 da 
Resolução CONFEA Nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009, abaixo transcrito, vê-se que a capacidade 
técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto de acervos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico 
esta capacidade varia em função da alteração de 
seu próprio quadro profissional. 
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de 
uma pessoa jurídica é representada pelo 
conjunto dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico. 
Parágrafo único. A capacidade técnico-
profissional de uma pessoa jurídica varia em 
função da alteração dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro 
técnico. 
Assim, legalmente e de acordo com as definições 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA, a capacidade técnico-profissional ou a 
habilitação técnica de uma empresa deveria ser 
comprovada pelos acervos técnicos dos 
profissionais constantes em seu quadro e não 
meramente por atestados ou certificados, pois 
estes não possibilitam, como os acervos técnicos, 
a comprovação de que a empresa manteve em 
seu quadro os profissionais experientes e capazes 
de executar os serviços solicitados. 
Assim, diante do exposto, ainda que seja 
mantida a possibilidade de habilitação por meio 

experiencia necesaria para la ejecución de los 
servicios. Por otro lado, las empresas que como 
persona jurídica contrataron recientemente 
ingenieros y técnicos con la experiencia 
necesaria, estarían técnicamente aptas para 
prestar el servicio solicitado, pero por una 
cuestión de mera formalidad y a pesar de su 
plena capacidad, por no contar con una 
constancia o certificado emitido a su nombre, 
estarían técnicamente descalificadas de la 
licitación, pues el mismo no previó la 
posibilidad de comprobación de su experiencia 
por medio de acervos técnicos. 
Además, el cuestionamiento arriba expuesto, 
posee respaldo de acuerdo a la legislación 
vigente en el país. En vista que la “Lei n° 
5.194/66” que regula el ejercicio de la 
profesión de ingeniería, establece que la 
autoría de un proyecto de ingeniería, a 
principio es del profesional que elabora y no de 
la empresa que lo contrata, conforme con el 
artículo 17 abajo transcrito: 
“Art. 17. Os direitos de autoria de um plano 
ou projeto de engenharia, arquitetura ou 
agronomia, respeitadas as relações contratuais 
expressas entre o autor e outros interessados, 
são do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os 
tenha elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, planos, obras 
ou serviços técnicos.” 
También, conforme a lo que se establece en el 
Art. 48 de la “Resolução CONFEA Nº 1.025, de 30 
de outubro de 2009”, abajo transcrito, se indica 
que la capacidad técnico-profesional de una 
persona jurídica es representada por el conjunto 
de acervos de los profesionales integrantes de 
su cuadro técnico. Esta capacidad varía en 
función de la alteración de su propio cuadro 
profesional. 
“Art. 48. A capacidade técnico-profissional de 
uma pessoa jurídica é representada pelo 
conjunto dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro 
técnico. 
Parágrafo único. A capacidade técnico-
profissional de uma pessoa jurídica varia em 
função da alteração dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro 
técnico.” 
De esa manea, legalmente y de acuerdo con las 
definiciones del Consejo Federal de Ingeniería y 
Agronomía – CONFEA, la capacidad técnico-
profesional o la habilitación técnica de una 
empresa debería ser comprobada por los acervos 
técnicos de los profesionales constantes en su 
cuadro y no meramente por constancias y 
certificados, pues estos no posibilitan como 
acervos técnicos, la comprobación de que la 
empresa mantiene en su cuadro a los 
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de atestados e certificados, vimos questionar se, 
alternativamente, as licitantes poderiam 
comprovar sua capacidade técnica, e 
consequentemente serem tecnicamente 
habilitadas, por meio de seus acervos técnicos, 
devidamente registrados no CREA.” 
 
 
 
 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. Primeiramente cabe informar 
que na exigência de habilitação técnica faculta-
se exigir a comprovação da capacidade técnica-
operacional tanto quanto da comprovação da 
capacidade técnica profissional, sem que isso 
configure qualquer ilegalidade como se 
demonstrará na sequência.  
 
Para melhor compreensão da questão em apreço 
faz-se necessário distinguir as duas espécies: 
profissional e operacional. Na doutrina de Marçal 
Justen Filho em sua obra “Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos”, 14ª ed., 
São Paulo - SP, Dialética 2010, pág. 436, 
conceitua e diferencia as duas, a saber: 
 

O desempenho profissional e permanente da 
atividade empresarial conduz ao 
desenvolvimento de atributos próprios da 
empresa. Um deles seria a capacidade de 
executar encargos complexos e difíceis. 
Utiliza-se a expressão „capacitação técnica 
operacional‟ para indicar essa modalidade de 
experiência, relacionada com a ideia de 
empresa. Não se trata de haver executado 
individualmente uma certa atividade, 
produzido pela atuação pessoal de um único 
sujeito. Indica-se a execução de um objeto 
que pressupôs a conjugação de diferentes 
fatores econômicos e de uma pluralidade 
(maior o menor) de pessoas físicas (e, mesmo 
jurídicas). O objeto executado revestia-se de 
complexidade de ordem a impedir que a sua 
execução se fizesse através da atuação de um 
sujeito isolado, portanto, não se tratou de 
experiência pessoal, individual, profissional. 
Exigiu-se do sujeito a habilidade de agrupar 
pessoas, bens e recursos, imprimindo-se a 
esse conjunto a organização necessária ao 
desempenho satisfatório. Assim, a 
experiência seria das pessoas físicas – mas 
dessas pessoas individualmente. Esse 
conjunto de pessoas físicas enfrentou 
desafios e problemas e os resolveu através da 
conjugação de seus esforços comuns. Cada 
uma das pessoas físicas isoladamente 
contribui com uma parcela de para o êxito do 
conjunto. Portanto, a perspectiva de 
enfrentar problemas no futuro e continuar a 
superá-los pressupõe a manutenção dessa 
organização. 

profesionales con experiencia y capaces de 
ejecutar los servicios solicitados. 
Por lo tanto y ante lo expuesto, aunque se 
mantenga la posibilidad de habilitación a través 
de constancias y certificados, preguntamos si 
alternativamente, las empresas licitantes 
podrían comprobar su capacidad técnica y por 
ende ser técnicamente habilitadas por medio de 
acervos técnicos, debidamente registrados en el 
CREA. 
 
RESPUESTA 
Pedido denegado. En primer lugar cabe informar 
que en la exigencia para la habilitación técnica 
se faculta exigir tanto la comprobación de 
capacidad técnico-operacional, como la 
comprobación de la capacidad técnico-
profesional, sin que esto establezca ninguna 
ilegalidad como se demostrará seguidamente.  
 
Para comprender mejor el tema abordado, es 
necesario distinguir las dos especies: profesional 
y operacional. En la doctrina de “Marçal Justen 
Filho en su obra Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 14ª ed., São Paulo - 
SP, Dialética 2010”, pág. 436, define y 
diferencia las dos, a saber: 
 

“O desempenho profissional e permanente da 
atividade empresarial conduz ao 
desenvolvimento de atributos próprios da 
empresa. Um deles seria a capacidade de 
executar encargos complexos e difíceis. 
Utiliza-se a expressão „capacitação técnica 
operacional‟ para indicar essa modalidade de 
experiência, relacionada com a ideia de 
empresa. Não se trata de haver executado 
individualmente uma certa atividade, 
produzido pela atuação pessoal de um único 
sujeito. Indica-se a execução de um objeto 
que pressupôs a conjugação de diferentes 
fatores econômicos e de uma pluralidade 
(maior o menor) de pessoas físicas (e, mesmo 
jurídicas). O objeto executado revestia-se de 
complexidade de ordem a impedir que a sua 
execução se fizesse através da atuação de um 
sujeito isolado, portanto, não se tratou de 
experiência pessoal, individual, profissional. 
Exigiu-se do sujeito a habilidade de agrupar 
pessoas, bens e recursos, imprimindo-se a 
esse conjunto a organização necessária ao 
desempenho satisfatório. Assim, a 
experiência seria das pessoas físicas – mas 
dessas pessoas individualmente. Esse 
conjunto de pessoas físicas enfrentou 
desafios e problemas e os resolveu através da 
conjugação de seus esforços comuns. Cada 
uma das pessoas físicas isoladamente 
contribui com uma parcela de para o êxito do 
conjunto. Portanto, a perspectiva de 
enfrentar problemas no futuro e continuar a 
superá-los pressupõe a manutenção dessa 
organização. 
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A qualificação técnica operacional consiste 
na qualidade pertinente as empresas que 
participam da licitação. Envolve a 
comprovação de que a empresa, como 
unidade jurídica e econômica, participara 
anteriormente de contrato cujo objeto era 
similar ao previsto para a contratação 
almejada pela Administração Pública. 
Por outro lado, utiliza-se a expressão 
„qualificação técnica profissional‟ para 
indicar a existência, nos quadros 
(permanentes) de uma empresa, de 
profissionais em cujo acervo técnico 
constasse a responsabilidade pela execução 
de obra similar aquela pretendida pela 
Administração. A questão da qualificação 
técnica profissional somente pode ser 
compreendida em face de obras e serviços de 
engenharia. É que na legislação que regula a 
profissão subordina a realização de qualquer 
obra ou serviço de engenharia a um controle 
específico em face dos órgãos de classe 
(CREA). Esse controle envolve a participação 
e a responsabilidade técnica de um 
profissional (pessoa física) regularmente 
inscrito em face do CREA. Veja-se que o 
profissional que é indicado como „responsável 
técnico‟ não é, na quase totalidade dos casos 
parte de uma relação jurídica contratual. A 
obra e o serviço de engenharia é contratada 
com uma certa pessoa jurídica. A 
responsabilidade técnica é de uma pessoa 
física - que pode ser sócia, empregada ou 
contratada pela empresa que participa da 
contratação para execução da obra ou 
serviço de engenharia.  
Em síntese, a qualificação técnica 
operacional é um requisito referente à 
empresa que pretende executar a obra ou 
serviço licitados. Já a qualificação 
profissional é o requisito referente as pessoas 
físicas que prestam serviços à empresa 
licitante (ou contratada pela Administração 
Pública). 

 
Neste contexto, observa-se que a exigência 
constante das alíneas “a” e “b” do subitem 
1.1.4. - Habilitação Técnica, Anexo I do CBC, 
refere-se à capacidade técnica operacional, ou 
seja, que o interessado, pessoa jurídica, 
comprove por meio de atestado de desempenho 
anterior que é capaz executar o objeto licitado. 
A seguir é transcrito a exigências das alíneas “a” 
e “b” do subitem 1.1.4.  - Habilitação Técnica:  
 
 

a) Certificado ou atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em comprovação de que prestou 
serviços de elaboração de projetos de 
sistemas de proteção, controle ou sistemas 
eletromecânicos em Centrais Hidrelétricas 
com capacidade igual ou superior a 50 MW; 
 
b) certificado ou atestado emitido por 

A qualificação técnica operacional consiste 
na qualidade pertinente as empresas que 
participam da licitação. Envolve a 
comprovação de que a empresa, como 
unidade jurídica e econômica, participara 
anteriormente de contrato cujo objeto era 
similar ao previsto para a contratação 
almejada pela Administração Pública. 
Por outro lado, utiliza-se a expressão 
„qualificação técnica profissional‟ para 
indicar a existência, nos quadros 
(permanentes) de uma empresa, de 
profissionais em cujo acervo técnico 
constasse a responsabilidade pela execução 
de obra similar aquela pretendida pela 
Administração. A questão da qualificação 
técnica profissional somente pode ser 
compreendida em face de obras e serviços 
de engenharia. É que na legislação que 
regula a profissão subordina a realização de 
qualquer obra ou serviço de engenharia a um 
controle específico em face dos órgãos de 
classe (CREA). Esse controle envolve a 
participação e a responsabilidade técnica de 
um profissional (pessoa física) regularmente 
inscrito em face do CREA. Veja-se que o 
profissional que é indicado como 
„responsável técnico‟ não é, na quase 
totalidade dos casos parte de uma relação 
jurídica contratual. A obra e o serviço de 
engenharia é contratada com uma certa 
pessoa jurídica. A responsabilidade técnica é 
de uma pessoa física - que pode ser sócia, 
empregada ou contratada pela empresa que 
participa da contratação para execução da 
obra ou serviço de engenharia.  
Em síntese, a qualificação técnica 
operacional é um requisito referente à 
empresa que pretende executar a obra ou 
serviço licitados. Já a qualificação 
profissional é o requisito referente as 
pessoas físicas que prestam serviços à 
empresa licitante (ou contratada pela 
Administração Pública).” 

 
En este contexto, se observa que la exigencia 
que consta en las letras “a” y “b” del sub-ítem 
1.1.4. – Habilitación Técnica, Anexo I del PBC, 
se refiere a la capacidad técnico-operacional, o 
sea que el interesado, persona jurídica, 
compruebe a través de constancia de 
desempeño anterior que es capaz de ejecutar el 
objeto licitado. A seguir se transcribe las 
exigencias de las letras “a” y “b” del sub-ítem 
1.1.4. – Habilitación Técnica: 
 

”a) Certificado ou atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em comprovação de que prestou 
serviços de elaboração de projetos de 
sistemas de proteção, controle ou sistemas 
eletromecânicos em Centrais Hidrelétricas 
com capacidade igual ou superior a 50 MW; 
 
b) certificado ou atestado emitido por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado 
em comprovação de que prestou serviços de 
elaboração de projetos de sistemas de 
proteção, supervisão e controle de um vão de 
Subestação com tensão igual ou superior a 
220kV, nos últimos 15 anos. [grifamos] 

 
Da leitura do dispositivo, é inequívoco que a 
exigência recai sobre a pessoa jurídica 
(licitante), e visa comprovar se a mesma possui 
know how comprovado para realização de 
serviços congêneres ao do objeto em licitação, 
materializada tal experiência por meio de 
atestados ou certificados expedidos por 
terceiros. A comprovação da capacidade técnica 
operacional não se limita apenas ao fator técnico 
humano, mas a todo o complexo humano, 
material e imaterial que compõem a 
organização, motivo pelo qual a simples 
comprovação de acervo técnico de um ou mais 
responsáveis não é suficiente para atender a 
exigência editalícia. 
 
Importante ressaltar que a alegação de que os 
“os direitos de autoria de um plano ou projeto 
de engenharia [...] são do profissional que os 
elaborar” nos termos do art. 17 Lei nº 5.194/66, 
venia concessa, não tem o condão de tornar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
documento suficiente para o atendimento da 
exigência do subitem 1.1.4, do Anexo do CBC, 
uma vez que a exigência editalícia não retira os 
direitos do autor do projeto, tampouco os 
confere à empresa que o executou. Além disso, a 
presente licitação é regida pela Norma Geral de 
Licitação – NGL, nos termos do subitem 1.2.2 do 
CBC, motivo pelo qual a Lei 8.666/1993 é citada, 
aqui, apenas e tão-somente como interpretação 
analógica ao presente caso. Desse modo, cabe 
ressaltar que a exigência do art. 17 da Lei 
5.194/66 não pode se sobrepor ao estabelecido 
no inciso II do art. 30 da Lei n. 8.666/93, seja 
pelo critério da especialidade (exigências de 
habilitação) seja pelo critério temporal. 
 
 
Por fim, a utilização do disposto no art. 48 da 
Resolução CONFEA Nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009 para justificar o aceite do acerto técnico 
profissional como suficiente para o atendimento 
dos requisitos de habilitação técnica 
estabelecidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 
1.1.4 do Anexo I, do CBC, data venia, tampouco 
podem prosperar. O enfrentamento da questão 
ocorreu pelo renomado administrativista Carlos 
Coelho Pinto Motta, que em sua obra “Eficácia 
nas Licitações e Contratos”, 12ª ed. revista e 
atualizada, Del Rey, Belo Horizonte, 2011, págs. 
411 e 412 nos seguintes termos: 
 

pessoa jurídica de direito público ou privado 
em comprovação de que prestou serviços de 
elaboração de projetos de sistemas de 
proteção, supervisão e controle de um vão de 
Subestação com tensão igual ou superior a 
220kV, nos últimos 15 anos. [grifamos]” 

 
De esta lectura, está claro que la exigencia 
recae sobre la persona jurídica (licitante) y su 
objetivo es probar si la misma posee el “know 
how” comprobado de realización de servicios 
similares al objeto licitado, demostrada tal 
experiencia por medio de constancias o 
certificados expedidos por terceros. La 
comprobación de la capacidad técnico-
operacional no se limita solo al factor técnico-
humano, pero sí a todo el complejo humano, 
material e inmaterial que componen la 
organización, motivo por el cual la simple 
comprobación mediante acervo técnico de uno o 
más responsables no es suficiente para atender 
la exigencia del PBC. 
 
Cabe resaltar que la afirmación de que “los 
derechos de autor de un plano o proyecto de 
ingeniería […] son del profesional que los 
elabora” en los términos del “art. 17 Lei n° 
5.194/66, venia concessa”, no tiene el poder de 
convertir la Anotación de Responsabilidad 
Técnica – ATR, documento suficiente para el 
atender la exigencia del sub-ítem 1.1.4 del 
Anexo del PBC, una vez que la exigencia del PBC 
no retira los derechos de autor del proyecto, 
tampoco los confiere a la empresa que lo 
ejecutó. Además, la presente licitación está 
regida por la Norma General de Licitación – NGL, 
en los términos del sub-ítem 1.2.2 del PBC, 
motivo por el cual la “Lei 8.666/1993” es citada 
aquí meramente como interpretación analógica 
al presente caso. De ese modo, cabe resaltar 
que la exigencia del “art. 17 da Lei 5.194/66” no 
puede sobreponerse a lo establecido en el 
“inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93”, ya sea 
por criterio de la especialidad (exigencias de 
habilitación) o por el criterio temporal.  
 
Finalmente, la utilización de lo dispuesto en el 
“art. 48 da Resolução CONFEA Nº 1.025”, del 30 
de octubre de 2009 para justificar la aceptación 
del acervo técnico profesional como suficiente 
para atender los requisitos de habilitación 
técnica establecidos en las letras “a” y “b” del 
sub-ítem 1.1.4 del Anexo I, del PBC, tampoco 
puede prosperar. Al abordar la cuestión ocurrió 
por el renombrado administrativista Carlos 
Coelho Pinto Motta, que en su obra “Eficacia en 
la Licitaciones y Contratos”, 12ª edición 
revisada y actualizada, Del Rey, Belo Horizonte, 
2011, págs. 411 y 412 en los siguientes términos: 
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A Resolução CONFEA 1.025, de 30./10/09, 
que regulamenta a Lei 6.496, de 1977, 
dispondo sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e Acervo 
Técnico Profissional – CAT, e revogando 
diversas outras preexistentes (art. 82), 
aporta inovações à matéria. De sua leitura, 
pode-se depreender certa margem, 
basicamente em seus arts. 47, 48, e 64 § 4º, 
a interpretação de que seria dispensável, a 
exigência de qualificação técnico-operacional 
nas licitações nas licitações para obras e 
serviços pertinentes as especialidades que 
contempla. 
Erigiram-se razões para ressignificar o tenor 
da Resolução, porquanto fixado 
exclusivamente nos termos relativos ao 
„profissional‟, omitindo o termo empresa 
licitante. Analistas e administradores viram-
se confundidos, com maior razão em face do 
§ 4º do art. 64 da aludida Resolução, segundo 
o qual o atestado do RT somente valeria 
como prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica se aquele se 
vinculasse ao quadro técnico desta; fato a ser 
afirmado mediante simples declaração 
entregue nomomento da habilitação ou da 
entrega das propostas.  
Entretanto, essa posição não é juridicamente 
viável, em razão da legilação que presidiu a 
Resolução em tela. Há que se lembrar, a essa 
altura, a advertência de Celso Antonio 
Bandeira de Mello, de que instruções, 
portarias, resoluções e outros atos 
normativos, „sujeitam-se aos mesmos limites 
que cerceiam os regulamentos, pois sao atos 
de menor envergadura do que ele.  
Portanto, a exigencia de qualificação 
técnica operacional referente a empresa 
tem sólido fundamento, tanto no art. 30 da 
Lei 8.666/1993, como em outros textos 
legais relativos ao tema, nao podendo uma 
simples Resolução desconhecer tal 
realidade. [...]  
Na verdade, a variação do acervo técnico de 
uma empresa, a sua modificação, em função 
da rotatividade e capacitação de seu quadro 
técnico, constituem aspectos pacíficos da lei.  
Uma organização expressa-se por meio de 
seus profissionais. Por sua vez, em função 
da rotatividade, as capacidades, 
qualificações e  habilidades desses 
integram-se em um somatório que 
incorpora a tradição, a cultura e a própria 
filosofia de trabalho da empresa. (grifo e 
destaque nosso). 

 
Desse modo, importante reproduzir os 
comentários de Adilson Dallari apud Carlos 
Coelho Pinto Motta, pág. 412.  
 

Embora toda e qualquer obra de engenharia 
deva ser executada sob a responsabilidade 
técnica de um profissional de engenharia 
(pessoa física), o acervo técnico 
correspondente, pertence, em caráter 

“A Resolução CONFEA 1.025, de 30./10/09, 
que regulamenta a Lei 6.496, de 1977, 
dispondo sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART e Acervo 
Técnico Profissional – CAT, e revogando 
diversas outras preexistentes (art. 82), 
aporta inovações à matéria. De sua leitura, 
pode-se depreender certa margem, 
basicamente em seus arts. 47, 48, e 64 § 4º, 
a interpretação de que seria dispensável, a 
exigência de qualificação técnico-operacional 
nas licitações nas licitações para obras e 
serviços pertinentes as especialidades que 
contempla. 
Erigiram-se razões para ressignificar o tenor 
da Resolução, porquanto fixado 
exclusivamente nos termos relativos ao 
„profissional‟, omitindo o termo empresa 
licitante. Analistas e administradores viram-
se confundidos, com maior razão em face do 
§ 4º do art. 64 da aludida Resolução, segundo 
o qual o atestado do RT somente valeria 
como prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica se aquele se 
vinculasse ao quadro técnico desta; fato a ser 
afirmado mediante simples declaração 
entregue nomomento da habilitação ou da 
entrega das propostas.  
Entretanto, essa posição não é juridicamente 
viável, em razão da legilação que presidiu a 
Resolução em tela. Há que se lembrar, a essa 
altura, a advertência de Celso Antonio 
Bandeira de Mello, de que instruções, 
portarias, resoluções e outros atos 
normativos, „sujeitam-se aos mesmos limites 
que cerceiam os regulamentos, pois sao atos 
de menor envergadura do que ele.  
Portanto, a exigencia de qualificação 
técnica operacional referente a empresa 
tem sólido fundamento, tanto no art. 30 da 
Lei 8.666/1993, como em outros textos 
legais relativos ao tema, nao podendo uma 
simples Resolução desconhecer tal 
realidade. [...]  
Na verdade, a variação do acervo técnico de 
uma empresa, a sua modificação, em função 
da rotatividade e capacitação de seu quadro 
técnico, constituem aspectos pacíficos da lei.  
Uma organização expressa-se por meio de 
seus profissionais. Por sua vez, em função 
da rotatividade, as capacidades, 
qualificações e  habilidades desses 
integram-se em um somatório que 
incorpora a tradição, a cultura e a própria 
filosofia de trabalho da empresa. (grifo e 
destaque nosso).” 

 
De ese modo, es importante reproducir los 
comentarios de “Adilson Dallari apud Carlos 
Coelho Pinto Motta”, pág. 412.  
 

“Embora toda e qualquer obra de 
engenharia deva ser executada sob a 
responsabilidade técnica de um profissional 
de engenharia (pessoa física), o acervo 
técnico correspondente, pertence, em 
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permanente, tanto ao profissional (acervo 
técnico profissional) quanto à empresa 
(acervo técnico operacional) a qual ele 
estava vinculado. O acervo técnico 
profissional o engenheiro leva com ele no 
caso de se desvincular de uma empresa e 
passar a trabalhar para outra. Mas é 
absolutamente irrelevante, no caso do 
acervo técnico operacional, o fato de ter o 
profissional deixado os quadros da empresa 
ou mesmo que já tenha falecido. (grifo e 
destaque inexistente no original).  

 
Posto isso, destaca-se que a capacidade téncnica 
operacional não se confunde com a capacidade 
técnico profissional, não podendo uma suprir a 
exigência da outra, razão pela qual o acervo 
técnico profissional não atende a exigência das 
letras “a” e “b” do subitem 1.1.4 do Anexo I do 
CBC, haja vista que é de clareza solar tratar-se 
de capacidade técnico operacional.  
 
 
PERGUNTA 3 
Considerando que a licitação em referência é 
binacional implicando na obtenção de 
documentação específica solicitada no Caderno 
de Bases e Condições da Concorrência Binacional 
para as empresas do Brasil e do Paraguai, bem 
como a necessidade de orçamos, com precisão, e 
acordarmos e repartirmos entre as equipes do 
Brasil e do Paraguai os serviços objeto da 
Concorrência Binacional em referência, 
solicitamos a V.Sas. que a data de entrega dos 
invólucros da proposta comercial e da 
documentação para a habilitação, seja adiada de 
30/07/15 para o dia 13/08/2015, no mesmo 
horário e local de entrega. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao Aditamento 8. 
 
PERGUNTA 4 
Com relação ao “Anexo II – Documentação para 
Habilitação” item “1.3.3” relativo a 
Função/Especialidade item 6, perguntamos se é 
aceitável a Certificação CISCO CCNA? 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A certificação 
mencionada não atende isoladamente o requisito 
exigido. 
 
 
PERGUNTA 5 
Com relação ao “Anexo II – Documentação para 
Habilitação” item “1.3.3” relativo a 
Função/Especialidade item 7, perguntamos se é 
aceitável a Certificação Comptia Security + ou 
MCSO ou em Cobit 4.1 Foundation, através de 
avaliação aplicada pelo Information Systems 

caráter permanente, tanto ao profissional 
(acervo técnico profissional) quanto à 
empresa (acervo técnico operacional) a 
qual ele estava vinculado. O acervo técnico 
profissional o engenheiro leva com ele no 
caso de se desvincular de uma empresa e 
passar a trabalhar para outra. Mas é 
absolutamente irrelevante, no caso do 
acervo técnico operacional, o fato de ter o 
profissional deixado os quadros da 
empresa ou mesmo que já tenha falecido. 
(grifo e destaque inexistente no original). “ 

 
Por lo mencionado, se destaca que la capacidad 
técnico-operacional no se confunde con la 
capacidad técnico-profesional, no pudiendo una 
suplir la exigencia de la otra, razón por la cual 
el acervo técnico profesional no atiende la 
exigencia de las letras “a” y “b” del sub-ítem 
1.1.4 del Anexo I del PBC, dado que es claro 
tratarse de la capacidad técnico-operacional.  
 
 
PREGUNTA 3 
Considerando que la licitación en referencia es 
binacional implicando la obtención de 
documentación específica solicitada en el PBC 
de la Licitación Pública Binacional para las 
empresas del Brasil y del Paraguay, y la 
necesidad de costear con precisión y acordar y 
repartir entre los equipos del Brasil y del 
Paraguay los servicios objeto de la Licitación 
Pública Binacional en referencia, solicitamos 
que la fecha de entrega de los documentos de la 
oferta comercial y de la documentación para la 
habilitación sea prorrogada del 30/07/15 para el 
día 13/08/2015, en el mismo horario y local de 
entrega. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 8. 
 
PREGUNTA 4 
Con relación al “Anexo II – Documentación para 
Habilitación” ítem “1.3.3” relativo a la 
Función/Especialidad ítem 6, ¿preguntamos si es 
aceptable la certificación CISCO CCNA? 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. La certificación 
mencionada no atiende aisladamente el 
requisito exigido. 
 
 
PREGUNTA 5 
Con relación al “Anexo II – Documentación para 
Habilitación” ítem “1.3.3” relativo a la 
Función/Especialidad ítem 7, ¿preguntamos si es 
aceptable la Certificación Comptia Security + o 
MCSO o en Cobit 4.1 Foundation, a través de 
evaluación aplicada por la Information Systems 
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Audit and Control Association – ISACA? 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A certificação 
mencionada não atende isoladamente o requisito 
exigido. 
 
 
PERGUNTA 6 
Com relação ao “Anexo II – Documentação para 
Habilitação” item “1.3.3” relativo a 
Função/Especialidade itens 6 e 7, entendemos 
que a comprovação da experiência específica 
pode ser através do cargo anotado na carteira de 
trabalho. Favor confirmar. 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 7 
Com relação ao “Anexo II – Documentação para 
Habilitação” item “1.3.3” relativo a 
Função/Especialidade item 1 entendemos que a 
comprovação da experiência específica pode ser 
através de atestados parciais de obras em 
execução. Favor confirmar. 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 8 
Com relação ao “Anexo II – Documentação para 
Habilitação” itens “1.1.4 e 1.3.2”, entendemos 
que o mesmo atestado pode atender 
simultaneamente aos dois itens. Favor confirmar. 
 
 
RESPOSTA 
Desde que o atestado cumpra com os requisitos 
exigidos, é possível. O atestado apresentado 
deve demonstrar claramente o atendimento de 
cada requisito de habilitação estabelecido no 
edital. 
 
 
PERGUNTA 9 
Com relação ao processo em referência, 
solicitamos prorrogação de 15 dias no prazo de 
apresentação das propostas. O pedido se justifica 
em razão do tempo necessário para a conclusão 
dos ajustes para a constituição do Consórcio 
Binacional, além da importância e envergadura 
dos serviços a serem prestados, que são 
relevantes para a realização de uma análise e 
estudo completo do alcance e condições dos 
serviços, de maneira que possamos oferecer uma 
proposta de acordo com o requerido. 
 

Audit and Control Association – ISACA? 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. La certificación 
mencionada no atiende aisladamente el 
requisito exigido. 
 
 
PREGUNTA 6 
Con relación al “Anexo II – Documentación para 
Habilitación” ítem “1.3.3” relativo a la 
Función/Especialidad ítems 6 y 7, entendemos 
que la comprobación de experiencia específica 
puede ser a través del cargo anotado en la 
cartera de trabajo. Favor confirmar. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 7 
Con relación al “Anexo II – Documentación para 
Habilitación” ítem “1.3.3” relativo a la 
Función/Especialidad ítem 1 entendemos que la 
comprobación de la experiencia específica 
puede ser a través de constancias parciales de 
obras en ejecución. Favor confirmar. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 8 
Con relación al “Anexo II – Documentación para 
Habilitación” ítems “1.1.4 y 1.3.2”, 
entendemos que una misma constancia puede 
atender simultáneamente los dos ítems. Favor 
confirmar. 
 
RESPUESTA 
Toda vez que la constancia cumpla con los 
requisitos exigidos, es posible. La constancia 
presentada debe demostrar claramente el 
cumplimiento de cada requisito de habilitación 
establecido en el PBC. 
 
 
PREGUNTA 9 
Con relación al proceso en referencia, 
solicitamos una prórroga de 15 días para el 
plazo de presentación de las ofertas. El pedido 
se justifica en razón del tiempo necesario para 
la conclusión de los ajustes para la constitución 
del Consorcio Binacional, además de la 
importancia y envergadura de los servicios a ser 
prestados, que son relevantes para la 
realización de un análisis y estudio completo del 
alcance y condiciones de los servicios, de 
manera que podamos ofrecer una oferta de 
acuerdo a lo requerido. 
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RESPOSTA 
Favor reportar-se ao Aditamento 8. 
 
PERGUNTA 10 
Com relação à exigência documental para 
habilitação da proponente descrita no Anexo II - 
DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO, Item 
1.3.2 - Habilitação Técnica Específica, que diz: 
A líder do consórcio binacional deve cumprir com 
a exigência documental da letra “a”, ou 
alternativamente as exigências das letras “b” e 
“c”, conforme segue:  
a) 2 (dois) certificados ou atestados emitidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado 
comprovando a prestação de serviços de (i) 
elaboração de projeto de sistemas de 
supervisão, (ii) controle, (iii) proteção, (iv) 
regulação de velocidade e (v) regulação de 
tensão de unidades geradoras com potência 
nominal mínima de 100 MW, nos últimos 10 anos; 
 
b) certificado ou atestado emitido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado 
comprovando a prestação de serviços de (i) 
elaboração de projeto de sistemas de 
supervisão, (ii) controle, (iii) proteção, (iv) 
regulação de velocidade e (v) regulação de 
tensão de unidades geradoras com potência 
nominal mínima de 100 MW, nos últimos 10 anos; 
 
c) certificado ou atestado emitido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado 
comprovando a prestação de serviços de 
elaboração de projetos de sistemas de 
supervisão e controle para uma Central de 
Geração de energia elétrica com potência total 
instalada mínima de 200 MW, nos últimos 10 
anos. 
 
1.3.2.1 Em se tratando da empresa líder do 
consórcio estabelecida no Brasil, os atestados 
ou certificados exigidos em 1.3.2 devem 
conter registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA. (grifo nosso) 
 
 
A Hidroelétrica Itaipu possui caráter de pessoa 
jurídica de direito internacional e sociedade de 
economia mista, tendo 50% (cinquenta por cento) 
de seu capital social de titularidade da 
Eletrobrás, holding estatal controlada pelo 
governo brasileiro, portanto, capital público. 
Sendo assim, a administração da Usina tem 
caráter público e deve obedecer à legislação que 
regulamenta as atividades da administração 
pública. Tendo em vista o acima exposto, 
efetuamos os seguintes questionamentos: 
 
 

 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 8. 
 
PREGUNTA 10 
Con relación a la exigencia documental para  
habilitación del oferente descrito en el Anexo II 
- DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN, Ítem 
1.3.2 - Habilitación Técnica Específica, que 
dice: El líder del consorcio binacional debe 
cumplir con la exigencia documental de la letra 
“a”, o alternativamente las exigencias de las 
letras “b” y “c”, conforme sigue:  
a) 2 (dos) certificados o constancias emitidos 
por personas jurídicas de derecho público o 
privado comprobando la prestación de servicios 
de (i) elaboración de proyecto de sistemas de 
supervisión, (ii) control, (iii) protección, (iv) 
regulación de velocidad y (v) regulación de 
tensión de unidades generadoras con potencia 
nominal mínima de 100 MW, en los últimos 10 
años; 
b) certificado o constancia emitido por personas 
jurídicas de derecho público o privado 
comprobando la prestación de servicios de (i) 
elaboración de proyecto de sistemas de 
supervisión, (ii) control, (iii) protección, (iv) 
regulación de velocidad y (v) regulación de 
tensión de unidades generadoras con potencia 
nominal mínima de 100 MW, en los últimos 10 
años;  
c) certificado o constancia emitido por personas 
jurídicas de derecho público o privado 
comprobando la prestación de servicios de 
elaboración de proyectos de sistemas de 
supervisión y control para una Central de 
Generación de energía eléctrica con potencia 
total instalada mínima de 200 MW, en los 
últimos 10 años. 
 
1.3.2.1 Tratándose de una empresa líder del 
consorcio establecida en el Brasil, las 
constancias o certificados exigidos en 1.3.2 
deben contener registro en el Consejo 
Regional de Ingeniería y Agronomía – CREA. 
(énfasis nuestro) 
 
La Hidroeléctrica Itaipu posee carácter de 
persona jurídica de derecho internacional y 
sociedad de economía mixta, teniendo 50% 
(cincuenta por ciento) de su capital social de 
titularidad de la Electrobrás, holding estatal 
controlada por el gobierno brasilero, por tanto, 
capital público. Siendo así, la administración de 
la Usina tiene carácter público y debe obedecer 
la legislación que reglamenta las actividades de 
la administración pública. Teniendo en cuenta 
lo arriba expuesto, efectuamos los siguientes 
cuestionamientos 
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a) Quanto à quantidade de certificados 
exigidos (dois certificados): 
A exigência de, no mínimo, dois certificado de 
capacidade técnica (CAT) fere o princípio da 
legalidade e da razoabilidade, extrapolando os 
limites legais. 
Usando como parâmetro para o entendimento o § 
5º do artigo 30 da Lei 8666/93 (Lei das 
Licitações) diz que: 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo 
ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação. (negritei) 
 
A Lei de Licitação, em nenhum momento, 
concede a possibilidade de exigir um número 
mínimo de certificados. A Administração não 
possui discricionariedade para tal, ou seja, não 
pode exigir algo que não seja razoável ou que 
extrapole seus limites. 
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito 
Administrativo Brasileiro leciona que ” Na 
Administração Pública, não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto, na Administração 
pessoal é licito fazer tudo o que a lei não proíbe. 
Na Administração Pública só é permitido fazer 
aquilo que a lei autoriza.” (grifo nosso) 
 
Ademais, o particular pode, em apenas um 
contrato, ter executado objeto idêntico ou até 
superior a do objeto licitado, em que apenas 
este certificado já seria suficiente para 
demonstrar a capacidade da empresa através da 
capacidade técnica do seu quadro técnico, 
consonante com os Artigos 48 e 55 da Resolução 
nº 1.025 da Confea, que diz, “A capacidade 
técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos 
dos profissionais integrantes de seu quadro 
técnico”. 
Acerca do assunto, o professor Carlos Pinto 
Coelho Motta leciona: 
“não é admissível a exigência de número 
mínimo, ou máximo, ou mesmo certo, de 
certificados de capacitação técnica” (in Eficácia 
nas Licitações e Contratos, 11ª ed., Belo 
Horizonte, Del Rey, 2008. p. 377). 
A Corte de Contas da União vêm traçando 
diretrizes a respeito da matéria orientando os 
órgão públicos para afastarem este tipo de regra 
que restringe o universo dos participantes, a 
saber: 
“[…] abstenha-se de exigir a apresentação de 
número mínimo e certo dos certificados de 
capacidade técnica, observando o que dispõe o 
art. 30, inciso II e §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.666/93 e 
respeitadas decisões desta Corte de Contas […]” 
(TCU. Processo nº TC-004.960/2000-6. Acórdão 
nº 73/2003 – 2ª Câmara) 

a) En cuanto a la cantidad de certificados 
exigidos (dos certificados): 
La exigencia de, en lo mínimo, dos certificados 
de capacidad técnica (CAT) hiere el principio de 
la legalidad y de la razonabilidad, extrapolando 
los límites legales. 
Usando como parámetro para la comprensión el 
§ 5º del artículo 30 de la Ley 8666/93 (Ley de las 
Licitaciones) dice que: 
§ 5º Es vedada la exigencia de comprobación de 
actividad o de aptitud con limitaciones de 
tiempo o de época o también en locales 
específicos, o cualesquier otras no previstas en 
esta Ley, que inhiban la participación en la 
licitación. (en negritas) 
La Ley de Licitación, en ningún momento, 
concede la posibilidad de exigir un número 
mínimo de certificados. La Administración no 
posee discrecionalidad para tal, o sea, no puede 
exigir algo que no sea razonable o que extrapole 
sus límites. 
Hely Lopes Meirelles, padre del Derecho 
Administrativo Brasilero alecciona que” En la 
Administración Pública, no hay libertad ni 
voluntad personal. En tanto, en la 
Administración personal es lícito hacer todo lo 
que la ley no prohíbe. En la Administración 
Pública solo es permitido hacer aquello que la 
ley autoriza.” (énfasis nuestro) 
Además, el particular puede, en apenas un 
contrato, haber ejecutado objeto idéntico o 
hasta superior al del objeto licitado, en que 
apenas este certificado ya sería suficiente para 
demostrar la capacidad de la empresa a través 
de la capacidad técnica de su plantel técnico, 
consonante con los Artículos 48 y 55 de la 
Resolución nº 1.025 de la Confea, que dice, “La 
capacidad técnico-profesional de una persona 
jurídica es representada por el conjunto de los 
acervos técnicos de los profesionales 
integrantes de su plantel técnico”. 
Acerca del tema, el profesor Carlos Pinto Coelho 
Motta alecciona: 
“no es admisible la exigencia de número 
mínimo, o máximo, o cierto número, de 
certificados de capacitación técnica” (in 
Eficacia en las Licitaciones y Contratos, 11ª ed., 
Belo Horizonte, Del Rey, 2008. p. 377). 
La Corte de Cuentas de la Unión viene 
trancando directrices a respecto de la materia 
orientando los órganos públicos para alejar este 
tipo de regla que restringe el universo de los 
participantes, a saber: 
“[…] absténganse de exigir la presentación de 
número mínimo y cierto número de los 
certificados de capacidad técnica, observando 
lo que dispone el art. 30, inciso II y §§ 1º y 3º, 
de la Ley nº 8.666/93 y respetadas decisiones de 
esta Corte de Cuentas […]” (TCU. Proceso nº TC-
004.960/2000-6. Acórdão nº 73/2003 – 2ª 
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“[…] observe, nos futuros certames que realizar, 
as disposições contidas no § 1º do art. 30 da Lei 
8666/93, abstendo-se de exigir número mínimo 
ou número certo de certificados de capacidade 
técnica, de acordo com entendimento desta 
Corte firmado nas decisões Plenárias nº 134/1998 
e nº 192/1998 […]” (TCU. Processo nº TC-
007.493/2000-3. Decisão nº 392/2001 – Plenário). 
 
Além do exposto, a própria Norma Geral de 
Licitação de Itaipu (Resolução Nº RCA-033), em 
seu Anexo Único – Definições, prescreve que 
“HABILITAÇÃO DE PROPONENTE: Demonstração 
de capacidade jurídica, técnica, econômico-
financeira e de regularidade fiscal, que qualifica 
a proponente nas licitações da ITAIPU”. Isso, por 
si só, já comprova a exigência genérica, a qual a 
proponente já faz cumprir. 
 
Logo, poderia se apresentar tão somente 01 
certificado, desde que ela comprove e 
demonstre a sua aptidão técnica para a execução 
do objeto contratual. No entanto, se comprovada 
a exigência desproporcional pela Administração 
do número de certificados, poderá a proponente 
interessada impugnar o edital, alegando restrição 
à competição. Sendo assim, solicitamos a 
alteração da exigência de apresentação de 2 
(dois) certificados para 1 (um) certificado. 
 
 
b) Quanto ao prazo de execução dos serviços 
exigidos (nos últimos 10 anos): 
Esta exigência fere os princípios da isonomia 
material e da restrição à competitividade, 
quando especificam que os certificados de 
capacidade técnica devem ter sido realizados nos 
últimos 10 anos, sendo que a constante mudança 
tecnológica vivenciada no setor é um avanço 
sobre a tecnologia anterior, não havendo grandes 
saltos, exceto quando da troca dos relés 
eletromecânicos para os digitais, iniciado na 
década de 80. Por exemplo, um projeto 
realizado há 15 anos em nada se difere daquele 
realizado há 10 anos, salvo alguma melhoria, mas 
não uma tecnologia diferente. Além disso, as 
grandes hidrelétricas foram construídas nas 
décadas de 70, 80 e 90 e suas modernizações nas 
décadas de 80 e 90, ou seja, um número 
pequeno de hidrelétricas foram construídas e 
modernizadas nos últimos 10 anos. Isso faz com 
que poucos profissionais tenham trabalhado 
neste tipo de projeto nos últimos 10 anos. Esta 
exigência, faz com que diversos profissionais 
capacitados para desenvolvimento deste projeto 
fiquem de fora, devido à restrição de prazo. Com 
isso, não é razoável a inclusão de qualquer 
cláusula que comprometa a participação e a 
competição entre as proponentes. A exigência 

Cámara) 
“[…] observe, en los futuros certámenes que 
realizar, las disposiciones contenidas en el § 1º del 
art. 30 de la Ley 8666/93, absteniéndose de exigir 
número mínimo o cierto número de certificados de 
capacidad técnica, de acuerdo con la 
interpretación de esta Corte firmado en las 
decisiones Plenarias nº 134/1998 y nº 192/1998 
[…]” (TCU. Proceso nº TC-007.493/2000-3. 
Decisión nº 392/2001 – Plenario) 
Además de lo expuesto, la propia Norma 
General de Licitación de Itaipu (Resolución Nº 
RCA-033), en su Anexo Único – Definiciones, 
prescribe que “HABILITACIÓN DE OFERENTE: 
Demostración de capacidad jurídica, técnica, 
económico-financiera y de regularidad fiscal, 
que califica al oferente en las licitaciones de la 
ITAIPU”. Eso, por sí solo, ya comprueba la 
exigencia genérica, a cual el oferente ya hace 
cumplir. 
Luego, podría presentarse solamente 01 
certificado, desde que ella compruebe y 
demuestre su aptitud técnica para la ejecución 
del objeto contractual. No obstante, si se 
comprueba la exigencia desproporcional por la 
Administración del número de certificados, el 
oferente interesado podrá  impugnar el proceso 
licitatorio, alegando restricción a la 
competición. Siendo así, solicitamos la 
alteración de la exigencia de presentación de 2 
(dos) certificados para 1 (un) certificado. 
 
b) En cuanto al plazo de ejecución de los 
servicios exigidos (en los últimos 10 años): 
Esta exigencia hiere los principios de isonomía 
material y de la restricción a la competitividad, 
cuando especifican que los certificados de 
capacidad técnica deben haber sido realizados 
en los últimos 10 años, siendo que la constante 
mudanza tecnológica vivenciada en el sector es 
un avance sobre la tecnología anterior, no 
habiendo grandes saltos, excepto cuando del 
cambio de los relés electromecánicos para los 
digitales, iniciado en la década de 80. Por 
ejemplo, un proyecto realizado hace 15 años en 
nada se difiere de aquel realizado hace 10 años, 
salvo alguna mejoría, pero no una tecnología 
diferente. Además, las grandes hidroeléctricas 
fueron construidas en las décadas del 70, 80 y 
90 y sus modernizaciones en las décadas del 80 y 
90, o sea, un número pequeño de 
hidroeléctricas fueron construidas y 
modernizadas en los últimos 10 años. Esto hace 
con que pocos profesionales hayan trabajado en 
este tipo de proyecto en los últimos 10 años. 
Esta exigencia, hace con que diversos 
profesionales capacitados para el desarrollo de 
este proyecto queden fuera, debido a la 
restricción de plazo. Con esto, no es razonable 
la inclusión de cualquier cláusula que 
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possível por parte da Administração é de 
apresentação de certificados comprobatórios de 
serviço anterior idêntico ou similar ao objeto da 
licitação, mas não quanto ao prazo. Assim, se 
comprovada tal exigência desproporcional pela 
Administração, poderá a proponente impugnar o 
edital, alegando restrição à competitividade. 
Sendo assim, solicitamos alteração do prazo de 
nos últimos 10 anos para nos últimos 30 anos. 
 
 
 
 
c) Quanto à potência mínima exigida (100MW): 
Esta exigência fere os princípios da isonomia 
material e da restrição à competitividade, 
quando exige que os trabalhos realizados pelos 
profissionais tenham potência mínima de 100MW 
comprovadas através certificados de capacidade 
técnica, sendo que projeto de sistemas de 
supervisão, controle, proteção, regulação de 
velocidade e regulação de tensão de unidades de 
potência inferior a 100MW tem a mesma 
similaridade das de 100MW. Esta exigência, faz 
com que diversos profissionais capacitados para 
desenvolvimento deste projeto fiquem de fora, 
devido à restrição da potência mínima. Com isso, 
não é razoável a inclusão de qualquer cláusula 
que comprometa a participação e a competição 
entre as proponentes. A exigência possível por 
parte da Administração é de apresentação de 
certificados comprobatórios de serviço anterior 
idêntico ou similar ao objeto da licitação. Assim, 
se comprovada tal exigência desproporcional 
pela Administração, poderá a proponente 
impugnar o edital, alegando restrição à 
competitividade. Sendo assim solicitamos a 
retirada da exigência de potência mínima de 
100MW para comprovação de capacidade 
técnica. 
 
 
 
d) Quanto Habilitação Técnica: 
Transcrevemos abaixo os Artigos 48 e 55 da 
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea): 
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de 
uma pessoa jurídica é representada pelo 
conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico. 
Parágrafo único. A capacidade técnico-
profissional de uma pessoa jurídica varia em 
função da alteração dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico. 
Art. 55. é vedada a emissão de CAT em nome da 
pessoa jurídica. 
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa 

comprometa la participación y la competición 
entre los oferentes. La exigencia posible por 
parte de la Administración es de presentación 
de certificados que comprueben el servicio 
anterior idéntico o similar al objeto de la 
licitación, pero no en cuanto al plazo. Así, si se 
comprueba tal exigencia desproporcional por la 
Administración, el oferente podrá impugnar el 
proceso licitatorio, alegando restricción a la 
competitividad. Siendo así, solicitamos 
alteración del plazo de en los últimos 10 años 
para en los últimos 30 años. 
 
c) En cuanto a la potencia mínima exigida 
(100MW): 
Esta exigencia hiere los principios de isonomía 
material y de la restricción a la competitividad, 
cuando exige que los trabajos realizados por los 
profesionales tengan potencia mínima de 100MW 
comprobadas a través de certificados de 
capacidad técnica, siendo que el proyecto de 
sistemas de supervisión, control, protección, 
regulación de velocidad y regulación de tensión 
de unidades de potencia inferior a 100MW tiene 
la misma similitud de las de 100MW. Esta 
exigencia, hace con que diversos profesionales 
capacitados para el desarrollo de este proyecto 
queden fuera, debido a la restricción de 
potencia mínima. Con esto, no es razonable la 
inclusión de cualquier cláusula que comprometa 
la participación y la competición entre los 
oferentes. La exigencia posible por parte de la 
Administración es de presentación de 
certificados comprobatorios de servicio anterior 
idéntico o similar al objeto de la licitación. Así, 
si se comprueba tal exigencia desproporcional 
por la Administración, el oferente podrá  
impugnar el proceso licitatorio, alegando 
restricción a la competitividad. Siendo así 
solicitamos la exclusión de la exigencia de 
potencia mínima de 100MW para probar su 
capacidad técnica. 
 
d) En cuanto a la Habilitación Técnica: 
Transcribimos abajo los Artículos 48 y 55 de la 
Resolución nº 1.025, de 30 de octubre de 2009 
del Consejo Federal de Ingeniería y Agronomía 
(Confea): 
Art. 48. La capacidad técnico-profesional de 
una persona jurídica es representada por el 
conjunto de los acervos técnicos de los 
profesionales integrantes de su plantel técnico. 
Parágrafo único. La capacidad técnico-
profesional de una persona jurídica varía en 
función de la alteración de los acervos técnicos 
de los profesionales integrantes de su plantel 
técnico. 
Art. 55. Es vedada la emisión de CAT en nombre 
de la persona jurídica. 
Parágrafo único. La CAT constituirá prueba de 
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jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver a ela vinculado como integrante 
de seu quadro técnico. 
Certamente, o legislador desta resolução, quis 
garantir às empresas recém-criadas, que tem em 
seu quadro técnico profissionais capacitados, o 
direito de participarem de licitações que exijam 
comprovação de capacidade técnica para 
habilitação, do contrário, nenhuma empresa 
recém-criada poderia participar de licitações. 
Soma-se a isso, o fato de pessoa jurídica não 
adquirir conhecimento, sendo o conhecimento 
das pessoas físicas que compõe o seu quadro 
técnico o fator que propicia ou não a habilitação 
e capacidade técnica de uma pessoa jurídica. 
Tendo em vista o que os artigos acima 
preconizam, entendemos que a capacitação 
técnico-profissional da proponente consiste em 
comprovação por parte do proponente de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional detentor 
de acervo de responsabilidade técnica (CAT) por 
execução de obra ou serviço de características 
semelhantes ao licitado. Favor confirmar o 
entendimento. 
 
 
 
 
e) Quanto à Capacidade Técnica: 
É solicitada apresentação de certificado de 
serviços conforme Item 1.3.2, descrito acima, 
porém entendemos que um projeto completo de 
Sistema de Proteção, Controle e Supervisão 
(SPCS) de unidades geradoras contempla todo o 
serviço descrito nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v), 
não havendo necessidade do certificado estar 
com a descrição idêntica à descrita nos itens 
acima. Favor confirmar o entendimento. 
 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU não se enquadra no conceito de 
Administração Pública, direta ou indireta, motivo 
pelo qual não se lhe aplicam as disposições da 
Lei 8.666/93, possuindo a entidade norma 
própria para a regulamentação de seus certames 
(Norma Geral de Licitação). Assim, respondemos: 
 
 
a) Solicitação negada. Por não haver outras 
Usinas Hidroelétricas de porte, magnitude, nível 
de complexidade e criticidade para o 
fornecimento de energia para o Brasil e o 
Paraguai considerou-se que no mínimo seriam 
necessários dois (2) certificados, permitindo 
assim comprovar também o mínimo de 
diversidade e experiência exigíveis da futura 
contratada. 
 

la capacidad técnico-profesional de la persona 
jurídica solamente si el responsable técnico 
indicado estuviere a ella vinculado como 
integrante de su plantel técnico. 
Ciertamente, el legislador de esta resolución, 
quiso garantizar a las empresas recién formadas, 
que tienen en su plantel técnico profesionales 
capacitados, el derecho de participar en 
licitaciones que exijan comprobantes de 
capacidad técnica para habilitación, de lo 
contrario, ninguna empresa recién formada 
podría participar de licitaciones. Se suma a 
esto, el hecho de que persona jurídica no 
adquiera conocimiento, siendo el conocimiento 
de las personas físicas que componen su plantel 
técnico el factor que propicia o no la 
habilitación y capacidad técnica de una persona 
jurídica. 
Teniendo en vista que los artículos arriba 
preconizan entendemos que la capacitación 
técnico profesional del oferente consiste en 
comprobar por parte del oferente de poseer en 
su plantel permanente, en la fecha prevista 
para entrega de la propuesta, profesional con  
acervo de responsabilidad técnica (CAT) por 
ejecución de obra o servicio de características 
semejantes al licitado. Favor confirmar el 
entendimiento. 
 
e) En cuanto a la Capacidad Técnica: 
Es solicitada la presentación de certificado de 
servicios conforme Ítem 1.3.2, descrito arriba, 
sin embargo entendemos que un proyecto 
completo de Sistema de Protección, Control y 
Supervisión (SPCS) de unidades generadoras 
contempla todo el servicio descrito en los ítems 
(i), (ii), (iii), (iv) y (v), no habiendo necesidad 
de que el certificado esté con la descripción 
idéntica a la descrita en los ítems arriba. Favor 
confirmar el entendimiento. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU no se encuadra en el concepto de 
Administración Pública, directa o indirecta, 
motivo por el cual no se le aplican las 
disposiciones de la Ley 8.666/93, poseyendo la 
entidad norma propia para la reglamentación de 
sus concursos (Norma General de Licitación). De 
esa manera, respondemos: 
 
a) Solicitud denegada. Por no haber otras 
Centrales Hidroeléctricas de porte, magnitud, 
nivel de complejidad y criticidad para el 
suministro de energía para el Brasil y el 
Paraguay se consideró que como mínimo serían 
necesarios dos (2) certificados, permitiendo de 
esa manera comprobar el mínimo de diversidad 
y experiencia exigibles a la futura CONTRATADA. 
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b) Solicitação negada. No início deste século 
surgiram novas tecnologias apoiadas em normas 
internacionais publicadas e adotadas pelos 
fornecedores de equipamentos de automação, 
controle, telecomunicações e proteções. Para a 
ITAIPU é essencial o emprego e a aplicação 
destas novas tecnologias, considerando que o 
objetivo é a atualização tecnológica dos sistemas 
e equipamentos citados no EDITAL que 
contemple o salto tecnológico ocorrido na última 
década. Ressalta-se que de fato estas novas 
tecnologias foram aplicadas em modernizações e 
construção de novas usinas hidrelétricas 
executadas na última década. Assim o requisito 
de 10 anos visa assegurar a contratação de 
empresas com experiência na aplicação destas 
novas tecnologias.  
 
 
 
c) Solicitação negada. Esclarecemos que o 
requisito do item 1.3.2 a) refere-se à experiência 
da empresa líder do consorcio e não aos 
profissionais, a qual está detalhada no item 
1.3.3. Quanto à razoabilidade de exigir a 
potência mínima de 100 MW, ressalta-se o fato 
de que as máquinas de ITAIPU possuem a 
potência nominal singular de 700 MW que não 
encontra paralelos no Brasil e no Paraguai. Além 
disso, máquinas de pequeno porte não possuem o 
mesmo nível de complexidade e criticidade que 
as máquinas de ITAIPU. Apesar de não existir 
unidades geradoras idênticas ou similares às da 
ITAIPU, ao adotar-se o requisito de potência 
mínima de 100 MW por unidade, a ITAIPU abriu 
claramente a possibilidade de competição a 
várias empresas, atendendo, portanto, ao 
princípio da razoabilidade e da competitividade. 
 
 
d) Entendimento incorreto. Ver resposta à 
pergunta 2 neste Aditamento. 
 
e) Entendimento incorreto. Um projeto de um 
Sistema de Proteção, Controle e Supervisão 
(SPCS) não abrange necessariamente os itens (iv) 
e (v), sistemas fundamentais no projeto. 
Ressalta-se que os atestados apresentados devem 
demonstrar claramente o atendimento de cada 
requisito de habilitação estabelecido no edital. 
 
 
PERGUNTA 11 
Entendemos da leitura do Anexo III, que todos os 
quadros de serviços auxiliares eletricos (CA e CC) 
substituidos nesta atualizaçao. No caso de 
Corrente Alternada (CA) abrangerá todos os 
quadros a jusante dos transformadores 
reguladores 13,8 kV, ao passo que no caso de CC 
abrangerá tudo a partir das baterias e 

b) Solicitud denegada. En el inicio de este siglo 
surgieron nuevas tecnologías apoyadas en 
normas internacionales  publicadas y adoptadas 
por los fabricantes de equipos de 
automatización, control, telecomunicaciones y 
protecciones. Para la ITAIPU es esencial el 
empleo y la aplicación de estas nuevas 
tecnologías, considerando  que el objetivo es la 
actualización tecnológica de los sistemas y 
equipos citados en el PBC que contemple el 
salto tecnológico ocurrido en la última década. 
Se resalta que de hecho estas nuevas 
tecnologías fueron aplicadas en modernizaciones 
y construcción de nuevas centrales 
hidroeléctricas ejecutadas en la última década. 
Así, el requisito de 10 años tiene como objetivo 
asegurar la contratación de empresas con 
experiencia en la aplicación de estas nuevas 
tecnologías.  
 
c) Solicitud denegada. Aclaramos que el 
requisito del ítem 1.3.2 a) se refiere a la 
experiencia de la empresa líder del consorcio y 
no a los profesionales, la cual está detallada en 
el ítem 1.3.3. En cuanto a la razonabilidad de 
exigir potencia mínima de 100 MW, se resalta el 
hecho de que las máquinas de ITAIPU poseen 
potencia nominal singular de 700 MW que no 
encuentra paralelos en el Brasil y en el 
Paraguay. Además de eso, máquinas de pequeño 
porte no poseen el mismo nivel de complejidad 
y criticidad que las máquinas de ITAIPU. A pesar 
de no existir unidades generadoras idénticas o 
similares a las de la ITAIPU, al adoptarse el 
requisito de potencia mínima de 100 MW por 
unidad, la ITAIPU abrió claramente la 
posibilidad de competición a varias empresas, 
atendiendo, por lo tanto, al principio de la 
razonabilidad y de la competitividad. 
 
d) Interpretación incorrecta. Remitirse a la 
respuesta de la pregunta 2 de este Aditivo. 
 
e) Interpretación incorrecta. Un proyecto de un 
Sistema de Protección, Control y Supervisión 
(SPCS) no abarca necesariamente los ítems (iv) y 
(v), sistemas fundamentales en el proyecto. Se 
resalta que los certificados presentados deben 
demostrar claramente el cumplimiento de cada 
requisito de habilitación establecido en el PBC. 
 
 
PREGUNTA 11 
Entendemos al leer el Anexo III, que todos los 
tableros de servicios auxiliares eléctricos (CA y 
CC) sustituidos en esta actualización. En el caso 
de Corriente Alterna (CA) cubrirá a todos los 
tableros intermediarios de los transformadores 
reguladores 13,8 kV, al contrario que en el caso 
de CC que cubrirá todo a partir de las baterías y 
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carregadores 125 Vcc. Está correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento Incorreto. ITAIPU esclarece que 
tais equipamentos e sistemas são parte 
integrante do escopo e objeto de estudo 
conforme indicado no Edital. 
 
 
PERGUNTA 12 
Com relação ao “Anexo V – Cronograma Físico 
Financeiro” favor informar se para cada evento 
será pago para cada empresa do consórcio o 
valor proporcional a sua participação no 
consórcio ou se para cada evento será possível 
estabelecer um percentual diferente para cada 
empresa? 
 
RESPOSTA 
Solicitação Negada. Cada pagamento será 
efetuado na mesma proporção da participação no 
consórcio e nas formas previstas no anexo VI do 
Caderno de Bases e Condições. 
 
 
PERGUNTA 13 
ITEM 5.8 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
A última frase do 3º parágrafo “Todos os 
documentos, desenhos, relatórios, atas de 
reunião devem estar em português ou espanhol”. 
NOSSO ENTENDIMENTO: 
A critério da CONTRATADA, alguns documentos 
poderão estar em português e outros em 
espanhol. Por exemplo: 

 Um Relatório poderá estar em português, 
mas outro Relatório, pertinente ao mesmo 
assunto, poderá estar em espanhol; 

 O texto de um Relatório poderá estar em 
português, mas o desenho anexo a ele 
poderá estar em espanhol, e vice-versa. 

Solicita-se confirmar o nosso entendimento. 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 14 
CLÁUSULA 7ª DA MINUTA DO CONTRATO - ANEXO 
VI: 
O prazo estabelecido para execução dos serviços 
contratados é de 720 dias. Com base neste 
prazo, elaboramos o orçamento que servirá de 
base para a nossa proposta. 
O Capítulo VI do ANEXO VI – MINUTA DO 
CONTRATO estabelece possibilidades 
condicionais de prorrogação dos marcos 
contratuais, sendo uma delas o não-cumprimento 
pela ITAIPU das obrigações contratuais a seu 
cargo, ou qualquer ação ou omissão da ITAIPU 

cargadores 125 Vcc. ¿Está correcta nuestra 
interpretación?  
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. La ITAIPU aclara que 
tales equipos y sistemas son parte integrante del 
alcance y objeto de estudio conforme se indica 
en el PBC. 
 
 
PREGUNTA 12 
Con relación al “Anexo V – Cronograma Físico 
Financiero” ¿favor informar si para cada evento 
será pagado a cada empresa del consorcio o un 
valor proporcional a su participación en el 
consorcio o si para cada evento será posible 
establecer un porcentual diferente para cada 
empresa? 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Cada pago será efectuado 
en la misma proporción de la participación en el 
consorcio y en las formas previstas en el anexo 
VI del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 13 
ÍTEM 5.8 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
La última frase del 3° párrafo “Todos los 
documentos, diseños, informes, actas de 
reunión deben estar en portugués o español”. 
NUESTRA INTERPRETACIÓN: 
A criterio de la CONTRATADA, algunos 
documentos podrán estar en portugués y otros 
en español. Por ejemplo: 

 Un informe podrá estar en portugués, pero 
otro informe, pertinente al mismo asunto, 
podrá estar en español; 

 El texto de un informe podrá estar en 
portugués, pero el diseño anexo a este podrá 
estar en español, y vice-versa. 

Solicitamos confirmar nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 14 
CLÁUSULA 7ª DE LA MINUTA DE CONTRATO – 
ANEXO VI: 
El plazo establecido para la ejecución de los 
servicios contratados es de 720 días. Basado en 
este plazo, elaboramos nuestra cotización que 
servirá de base para nuestra oferta. 
El Capítulo VI del ANEXO VI – MINUTA DE 
CONTRATO establece posibilidades 
condicionales de prórroga de los marcos 
contractuales, siendo una de ellas el no 
cumplimiento por la ITAIPU de las obligaciones 
contractuales a su cargo, o cualquier acción u 
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que, comprovadamente, impliquem no atraso do 
cumprimento dos marcos contratuais. 
NOSSA SOLICITAÇÃO: 
Caso ocorra a prorrogação de algum marco 
contratual por um dos motivos apresentados 
acima, solicita-se que seja estabelecida uma 
fórmula que remunere a CONTRATADA para o 
caso de os trabalhos se estenderem por mais de 
720 dias, por motivos imputáveis unicamente à 
ITAIPU. Isto se deve para estabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, tendo em 
vista aos custos adicionais por tempo de 
permanência no prazo de execução. 
 
 
 
RESPOSTA 

Pedido indeferido. Eventuais pedidos de 
reequilíbrio econômico-financeiro serão tratados 
durante a execução do contrato, caso necessário. 
Referir-se também ao Capítulo XIII do ANEXO VI 
do Caderno de Bases e Condições. 
 
 
PERGUNTA 15 
A empresa “XXXXX”, visando apresentar uma 
proposta competitiva e coerente com os 
requisitos técnicos, vem através deste, solicitar 
adiamento da data de entrega das propostas em 
mais 15 dias. 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao Aditamento 8. 
 
PERGUNTA 16 
Relativamente ao item 1.3.3 do Anexo II, para 
efeito de comprovação da experiência específica 
dos profissionais do Brasil, poderão ser 
apresentados atestados, sem acervo no CREA, 
porém, com anotação de responsabilidade 
técnica (ART)?  
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 17 
Relativamente ao item 1.3.3 do Anexo II, para 
efeito de comprovação da experiência específica 
dos profissionais do Brasil, poderão ser 
apresentados atestados de trabalhos em 
andamento, sem acervo no CREA, porém, com 
anotação de responsabilidade técnica (ART)?  
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 18 
Relativamente ao item 1.3.3 do Anexo II, para 

omisión de la ITAIPU que comprobadamente 
impliquen el atraso del cumplimiento de los 
marcos contractuales: 
NUESTRO PEDIDO: 
En caso que ocurra la prórroga de algún marco 
contractual por uno de los dos motivos 
presentados arriba, solicitamos que se 
establezca una fórmula que remunere a la 
CONTRATADA para el caso que los trabajos se 
extiendan por más de 720 días, por motivos 
imputables únicamente a la ITAIPU. Esto 
motivando a establecer un equilibrio 
económico-financiero del Contrato, teniendo en 
cuenta los costos adicionales por tiempo de 
permanencia durante el plazo de ejecución.  
 
RESPUESTA 
Pedido denegado. Eventuales pedidos de 
reequilibrio económico-financiero serán tratados 
durante la ejecución del contrato, caso sea 
necesario. Remitirse también al Capítulo XIII del 
Anexo VI de este PBC. 
 
 
PREGUNTA 15 
La empresa “XXXXX”, con el objetivo de 
presentar una oferta competitiva y coherente 
con los requisitos técnicos, viene a través de la 
presente a solicitar una prórroga de la fecha de 
entrega de las ofertas por 15 días más. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 8. 
 
PREGUNTA 16 
Con relación al ítem 1.3.3 del Anexo II, a efecto 
de comprobación de la experiencia específica de 
los profesionales del Brasil, ¿podrán ser 
presentados constancias, sin acervo técnico en 
el CREA, pero con anotación de responsabilidad 
técnica (ATR)? 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 17 
Con relación al ítem 1.3.3 del Anexo II, a efecto 
de comprobación de la experiencia específica de 
los profesionales del Brasil, ¿podrán ser 
presentados constancias de trabajos en 
ejecución, sin acervo en el CREA, pero con 
anotación de responsabilidad técnica (ATR)? 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. 
 
 
PREGUNTA 18 
Con relación al ítem 1.3.3 del Anexo II, a efecto 
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efeito de comprovação de experiência geral dos 
profissionais do Brasil, entendemos que será 
comprovada pelo currículo vitae e diplomas do 
profissional. Favor confirmar. 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Favor reportar-se à 
resposta a pergunta 1 do Aditamento 5. 
 
 
PERGUNTA 19 
Segundo sua resposta para a pergunta 1 do 
Aditamento 7, no que diz respeito ao Projeto 
Básico da Atualização Tecnológica da Usina de 
Itaipu, “por se tratar de serviços técnicos 
relacionados à atualização tecnológica da usina”, 
que são “indispensáveis à sua operação”, estão 
tais serviços abrangidos pela isenção referida na 
alínea “b” do artigo XII do Tratado, pois “dizem 
respeito precisamente a operações relativas a 
matérias e equipamentos já incorporados na 
usina.” 
A propósito do tema, O TRATADO DE ITAIPU 
(Decreto Legislativo nº 23, de 1973) estabelece, 
em seu artigo XII, letra “b” que: 
 
 “não aplicarão impostos, taxas e empréstimos 
compulsórios, de qualquer natureza, sobre os 
materiais e equipamentos que a ITAIPU adquira 
em qualquer dos dois países ou importe de um 
terceiro país, para utilizá-los nos trabalhos de 
construção da central elétrica, seus acessórios e 
obras complementares, ou para incorporá-los à 
central elétrica, seus acessórios e obras 
complementares. Da mesma forma, não 
aplicarão impostos, taxas e empréstimos 
compulsórios, de qualquer natureza, que incidam 
sobre as operações relativas a esses materiais e 
equipamentos, nas quais a ITAIPU seja parte.” 
 
 
Em face da resposta fornecida pela Itaipu, 
formulamos a seguinte pergunta complementar:  
 
 
Existem precedentes jurisprudenciais, judiciais 
ou administrativos, ou mesmo Pareceres 
Jurídicos, que corroborem o entendimento 
explicitado na resposta? 
 
RESPOSTA 
Há diversos acórdãos, em situações similares, 
reconhecendo o alcance da isenção 
relativamente a serviços que tenham por objeto 
as instalações da central elétrica, seus acessórios 
e obras complementares, dentre os quais se pode 
destacar o acórdão proferido pelo “Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.204.976 - PR". 
 

de comprobación de la experiencia general de 
los profesionales del Brasil, entendemos que 
será comprobada mediante currículum vitae y 
diplomas del profesional. Favor confirmar. 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. Favor remitirse a la 
respuesta de la pregunta 1 del Aditivo 5. 
 
 
PREGUNTA 19 
Según su respuesta a la pregunta 1 del Aditivo 7, 
respecto al Proyecto Básico de la Actualización 
Tecnológica de la Central de ITAIPU, “por 
tratarse de servicios técnicos relacionados a la 
actualización tecnológica de la central”, que 
son “indispensables para su operación”, están 
tales servicios exonerados de tributos según se 
indica en la letra “b” del artículo XII del 
Tratado, pues “se refieren precisamente a 
operaciones relativas a materiales y equipos ya 
incorporados en la central.” 
Con relación al tema, EL TRATADO DE ITAIPU 
(Decreto Legislativo n° 23, de 1973) establece, 
en su artículo XII, letra “b” que: 
 
“no aplicarán impuestos, tasas o préstamos 
compulsorios, de ninguna naturaleza, sobre los 
materiales y equipos que ITAIPÚ adquiera en 
cualquiera de los dos países o importe de un 
tercer país, para utilizarlos en los trabajos de 
construcción de la central eléctrica, sus 
accesorios y obras complementarias, o para 
incorporarlos a la central eléctrica, sus 
accesorios y obras complementarias. De la 
misma forma, no aplicarán impuestos, tasas y 
préstamos compulsorios, de cualquier 
naturaleza, que incidan sobre las operaciones 
relativas a estos materiales y equipos, en las 
cuales ITAIPÚ sea parte.” 
 
Dada la respuesta proporcionada por la ITAIPU, 
formulamos la siguiente pregunta 
complementaria: 
 
Existen precedentes jurisprudenciales, 
judiciales o administrativos, o bien pareceres 
jurídicos que corroboren la interpretación 
explicitada en la respuesta? 
 
RESPUESTA 
Existen varios acuerdos, en situaciones 
similares, reconociendo el alcance de la 
exoneración con relación a los servicios que 
tengan por objeto instalaciones de la central 
eléctrica, sus accesorios y obras 
complementarias, dentro de los cuales se puede 
destacar el acuerdo publicado por el “Superior 
Tribunal de Justiça, no juzgamento do Recurso 
Especial nº 1.204.976 - PR”. 
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PERGUNTA 20 
Relativamente ao Aditamento 5, pergunta 1, 
“Anexo II – Documentação para habilitação”, 
resposta a. Se o certificado for emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que não é a licitante, atestando nominalmente 
os trabalhos executados pelo profissional, 
entendemos que o mesmo será aceito mesmo não 
acervado no Crea. Favor confirmar. 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento Correto. Para os certificados 
emitidos por empresas tomadoras do serviço que 
não sejam as próprias licitantes. 
 
 
PERGUNTA 21 
Relativamente ao Aditamento 2, pergunta 4 
perguntamos se serão aceitos diplomas de 
graduação nas áreas de ciência da 
computação/informática/análise de sistemas de 
tecnólogo. 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Mantem-se a resposta 
apresentada na pergunta 4 do Aditamento 2. 
 
 
 
PERGUNTA 22 
O contrato prevê apenas pagamentos em relação 
aos produtos concluídos e previamente 
aprovados, sem considerar a entrega de nenhum 
adiantamento financeiro. 
Conforme o procedimento previsto no item 5.9 
das Especificações Técnicas, para o 
processamento da documentação de aprovação, 
deve-se considerar que facilmente passará entre 
50 e 70 dias a partir da entrega do documento 
até a sua aprovação. 
A este prazo deve ser adicionado, pelo menos, 30 
dias estabelecidos no Capitulo XIV, Cláusula 24 
de Minuta de Contrato, para o pagamento 
correspondente. 
Considerando que o custo dos recursos 
necessários para a elaboração da documentação 
deve ser integralmente pago pelo consórcio 
contratado para sua preparação e entrega, 
significa que os mesmos devem ser financiados 
por um período de pelo menos 6 meses, situação 
fortemente agravada pelo cronograma físico-
financeiro de entrega dos documentos. 
Isto representa um custo financeiro muito alto 
para a prestação do serviço, ao não ser previsto 
adiantamento financeiro. 
Portanto, consultamos se existe a possibilidade 
de incluir no Contrato a antecipação de 

 
 
PREGUNTA 20 
Con relación al Aditivo 5, pregunta 1 “Anexo II – 
Documento para habilitación”, respuesta a). Si 
el certificado fuese emitido por persona jurídica 
de derecho público o privado, no siendo la 
propia licitante, certificando nominalmente los 
trabajos ejecutados por el profesional, 
entendemos que el mismo será aceptado, aún si 
no estuviese registrado en el CREA. Favor 
confirmar. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. Para los certificados 
emitidos por empresas tomadoras del servicio 
que no sean las propias licitantes.  
 
 
PREGUNTA 21 
Con relación al Aditivo 2, pregunta 4, 
consultamos si serán aceptados diplomas de 
graduación en las áreas de ciencia de la 
computación/informática/análisis de sistemas 
de tecnólogos. 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. Se mantiene la 
respuesta presentada para la pregunta 4 del 
Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 22 
El contrato prevé solamente pagos contra 
productos terminados y previamente aprobados, 
sin considerar la entrega de ningún anticipo 
financiero. 
Al respecto, de acuerdo con el procedimiento 
dispuesto en el numeral 5.9 de las 
Especificaciones Técnicas, para el trámite de la 
documentación para su aprobación, se debe 
tener en cuenta que fácilmente transcurrirán 
entre 50 y 70 días desde la entrega del 
documento hasta su aprobación. 
A dicho plazo se deben agregar al menos 30 días 
establecidos en el Capítulo XIV, Cláusula 24 de 
la Minuta del Contrato, para el cobro 
correspondiente. 
Considerando además, que el costo de los 
recursos necesarios para la elaboración de la 
documentación debe ser integralmente 
solventado por el consorcio contratista para su 
preparación y entrega, significa que se deben 
financiar los mismos por un periodo no menor a 
seis meses, situación que se ve fuertemente 
agravada por el cronograma físico-financiero de 
entrega de los documentos. 
Esto representa un costo financiero altísimo 
para la prestación del servicio, al no preverse la 
entrega de un anticipo financiero. 
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pagamento. 
 
 
 
RESPOSTA 
Solicitação Negada. Referir-se também a 
resposta da Pergunta 14 deste Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 23 
Entendemos que o pessoal, os recursos e a 
infraestrutura destinados ao escritório base perto 
da Usina de ITAIPU, indicados no item 5.5 das 
Especificações Técnicas, devem permanecer até 
a conclusão do Marco M6 indicado no Capítulo VI, 
Cláusula 6 da Minuta de Contrato. Perguntamos 
se a nossa interpretação e correta. 
 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. A permanência deve 
ocorrer como mínimo até o atendimento ao 
Marco M6.  
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições 
contidas do Caderno de Bases e Condições da 
Concorrência Binacional EF 0410-15. 
 
 
 

Al respecto se consulta sobre la posibilidad de 
incluir en el contrato el pago de un anticipo 
financiero. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Remitirse también a la 
respuesta de la Pregunta 14 de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 23 
Entendemos que el personal, los recursos y la 
infraestructura destinados a la oficina base 
próxima a la Usina de ITAIPU, indicados en el 
numeral 5.5 de las Especificaciones Técnicas, 
deben permanecer hasta el cumplimiento del 
Marco M6 indicado en el Capítulo VI, Cláusula 6 
de la Minuta de Contrato. Solicitamos nos 
confirmen si nuestra interpretación es correcta. 
 
RESPUESTA 
Interpretación correcta. La permanencia debe 
ocurrir como mínimo hasta el cumplimiento del 
Marco M6.  
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Binacional EF 0410-15. 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 30.07.15 
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