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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0863/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de Ampliação da Unidade de
Saúde Antônia Barreto Píton no Município de Dom Macedo Costa- BA.
INTERESSADOS:
1. EMPRESA 01: TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI
2. EMPRESA 02: ANDRADE CONTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA
3. EMPRESA 03: HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI
4. EMPRESA 04: SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA
5. EMPRESA 05: AMA EMPRETEIRAL LTDA -ME
6. EMPRESA 06: VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
7. EMPRESA 07: ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI
8. EMPRESA 08: A3M ENGENHARIA EIRELI
9. EMPRESA 09: L.GONÇALVES CONSTRUTORA EIRELI
10. EMPRESA 10: LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA
11. EMPRESA 11: CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMETOS EIRELI
12. EMPRESA 12: PROJECC ENGENHARIA LTDA
13. EMPRESA 13: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
RESULTADO
FASE DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DOM MACEDO COSTA, no uso
das atribuições fixadas na Lei nº 8.666/93, à luz do disposto nos Parecer Jurídico solicitado à Assessoria Jurídica
quanto às impugnações havidas na sessão do dia 15-12-2020, DECIDIR:
a ) Na forma motivada que consta da Ata da Sessão da CPL;
b) julgar inabilitada a empresa TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI por descumprimento do item
7.9.3.do Edital.
c) julgar inabilitada a empresa ANDRADE CONTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA por descumprimento do item
7.9.3.do Edital.
d) julgar habilitada a empresa HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI, vez que atendidos os requisitos de habilitação.
e) julgar inabilitada a empresa SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA por descumprimento do
item 7.8.4 do Edital.
f) julgar inabilitada a empresa AMA EMPRETEIRAL LTDA -ME por descumprimento do item 7.9.3.do Edital.
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g) julgar habilitada a empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, vez que atendidos os requisitos de
habilitação.
h) julgar inabilitada a empresa ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI por descumprimento do item 7.9.3.do Edital.
i) julgar inabilitada a empresa A3M ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento do item 7.9.3.do Edital.
j) julgar habilitada a empresa L.GONÇALVES CONSTRUTORA EIRELI, vez que atendidos os requisitos de
habilitação.
l) julgar inabilitada a empresa LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA por descumprimento dos itens 7.8.4 e 7.9.3 do
Edital.
m) julgar inabilitada a empresa CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMETOS EIRELI por descumprimento dos
itens 7.9.3 do Edital.
n) julgar habilitada a empresa PROJECC ENGENHARIA LTDA , vez que atendidos os requisitos de habilitação.
o) julgar habilitada a empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, vez que atendidos os
requisitos de habilitação.
p) determinar a publicação do presente resultado, aguardando-se o prazo fixado no art. 109, inciso I, letra a da Lei
nº. 8.666/93.
q) O processo encontra – se com vistas franquiadas
Acaso, não seja interposto recurso, uma vez certificado o decurso do prazo, fica designado o dia 26/02/2021, às
11h30 para dar seguimento ao Certame, com a abertura das propostas das empresas habilitadas, na forma prevista
no Edital.
Dom Macedo Costa (BA), 18 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE JESUS SANTOS
Presidente da CPL
ERICK BRENO PINHO LEMOS
Membro da CPL
MARLETE SILVA BRITO
Membro da CPL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0863/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
Interessado: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Saúde
Consultado: Assessoria Jurídica do Município
Assunto: Serviços de Engenharia.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de ampliação da Unidade de
Saúde Antônia Barreto Piton o Município de Dom Macedo Costa-BA

PARECER JURÍDICO
I – DO PROCESSO E LICITAÇÃO
Versa o presente processo administrativo licitatório sobre a seleção de propostas visando a contratação de
empresa de engenharia para execução de obras/serviços de ampliação da Unidade de Saúde Antônia Barreto
Piton o Município de Dom Macedo Costa-BA, consoante especificado no Instrumento Convocatório que o instrui.
O Edital da Tomada de Preços e a Minuta Contratual anexa ao referido instrumento convocatório atendem
aos requisitos dos arts. 40 e 55 da Lei nº. 8.666/93.
A publicação do Aviso de Licitação ocorreu na forma do art. 21 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93. Conforme
se verifica do processo administrativo, o Aviso foi publicado no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do
Estado da Bahia, Diário Oficial da União e Jornais de Grande Circulação. O prazo mínimo entre a publicação
e o recebimento das propostas foi atendido segundo a norma legal de regência.
Não houve pedido de esclarecimentos e/ou impugnações ao texto do Edital.
Na Sessão realizada no dia 15/12/2020, às 08h30min, compareceram 12 (doze) empresas interessadas
em participar do Certame, a saber: CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; PROJECC ENGENHARIA LTDA; TRATLOC CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES EIRELI; ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA; HSJ CONSTRUÇÕES
EIRELI; SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA; AMA EMPRETEIRAL LTDA -ME;
VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI; A3M ENGENHARIA
EIRELI. Os representantes das empresas L. GONÇALVES CONSTRUTORA EIRELI e LEAN LIGHT
ENGENHARIA LTDA entregaram os envelopes. As empresas foram devidamente credenciadas.
Não houve interposição de impugnação na fase de habilitação.
O Presidente da CPL suspendeu a sessão para analisar as documentações apresentadas.
Em 05/01/2021 foi emitido parecer técnico, assinado pelo engenheiro civil, Gabriel Coelho Andrade, inscrito
no CREA-BA nº 051865452-4 onde conclui que somente as empresas VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI; LEANDRO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES EIRELI; PROJECC ENGENHARIA LTDA; ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA e HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI atenderam aos requisitos do
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edital referente a qualificação técnica, bem como informa ser necessária analise jurídica quanto ao item 7.9.3 do
referente as empresas: SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA; TRATLOC
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI e A3M ENGENHARIA EIRELI.
É o relatório.
II – MANIFESTAÇÃO
A licitação pública é um instrumento criado pelo ordenamento jurídico para dar efetividade à norma
constitucional que garante a igualdade entre todos quantos desejem contratar com o Poder Público, a fim de que
sejam preservados os princípios em que se assenta a Administração Pública.
Ao enunciar os princípios informadores da Administração Pública, direta e indireta, a Constituição
Federal, em seu art. 37, determinou incisivamente que os agentes públicos devem pautar sua conduta
administrativa obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O principal corolário do princípio específico da impessoalidade e do princípio geral da igualdade formal
(CF, art. 5º, caput) está insculpido no próprio art. 37, inciso XXI, segundo o qual, salvo algumas exceções, as
obras, serviços, compras e alienações em geral não poderão ser contratados senão mediante prévio processo de
licitação pública. Essa é a regra geral.
Nesse sentido, para regulamentar o procedimento licitatório, submetendo o Poder Público ao princípio da
impessoalidade e moralidade, e assegurando a todos iguais oportunidades de contratar com o Estado, foi
promulgada a Lei Federal nº 8.666/93, conhecida como Lei das Licitações e Contratos Administrativos.
A Lei de Licitações é clara ao afirmar que o processo licitatório é vinculado ao Edital.
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
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hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)”
“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
(...)
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do
edital;”
“Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;”
“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(...)
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à
proposta do licitante vencedor;”
Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União tem firme jurisprudência de que é inadmissível que a
Administração Pública não atenda aos requisitos do Edital.
“Insere-se na esfera de discricionariedade da Administração a eleição das exigências editalícias
consideradas necessárias e adequadas em relação ao objeto licitado, com a devida fundamentação
técnica. Entretanto, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é
inadmissível que a Administração deixe de aplicar exigências previstas no próprio edital que
tenha formulado.
(...)
29. Por outro lado, não se pode olvidar que a Administração encontra-se adstrita ao princípio
da legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório. Inadmissível, portanto, que a
Comissão de Outorga da ANTT deixe de aplicar as exigências do próprio edital que tenha
formulado, ainda mais ao se constatar que não se tratou de mera irregularidade formal, mas sim
que a contratada deixou de demonstrar a capacidade técnico-operacional por meio do atestado
exigido.
(...)
36. No caso em apreço, a delimitação do escopo das exigências para qualificação técnica se
inseriu no espectro de discricionariedade da entidade reguladora, todavia, ao inseri-las no
edital passa a Administração a vincular-se ao disposto no instrumento convocatório. Doutra
forma, estaria a ferir a isonomia do certame. (Acordão 2730/2015 – Relator Bruno Dantas)
José dos Santos Carvalho Filho1, ensina:
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados.
Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se
a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na
via administrativa ou judicial.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 236.
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O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de
julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e
à probidade administrativa.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que
oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se
amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação,
deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou
a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a
desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto.
Quanto as empresas SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA; TRATLOC
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI e A3M ENGENHARIA EIRELI, o setor de engenharia se manifestou
nos seguintes termos:
a) SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA
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Nesse sentido, ao analisar a documentação apresentada pela empresa, data vênia, esta assessoria
jurídica identificou que a empresa apresentou 04 (quatro) atestados técnicos com as suas respectivas Certidões
de Acervo Técnico ou Anotações de Responsabilidade Técnica, vejamos:
CONTRATANTE
Município de Salinas da Margarida
Município de Salinas da Margarida
Município de Conceição do Almeida
Município de Conceição do Almeida

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Crislane Cerqueira Carvalho
Crislane Cerqueira Carvalho
Crislane Cerqueira Carvalho
Crislane Cerqueira Carvalho

ART/CAT
CAT nº 44112/2020
CAT nº 44109/2020
ART nº BA20200285748
ART nº BA20200279153

Contudo, a mesma deixou de atender ao item 7.8.4 ao não comprovar o recolhimento da caução/garantia
de participação, conforme dispõe o item 7.8.4.
b) TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI
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Analisando a documentação apresentada pela empresa, esta Assessoria Jurídica identificou que a
mesma apresentou 03 (três) atestados de capacidade técnica, vejamos:
CONTRATANTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART/CAT
Município de Vera Cruz
Victor Santos Gonçalves
CAT nº 63597
Terran Serviços de Terraplanagem Adeline Santos Moraes
Não apresentou
e Transportes
Município de Santo Antônio de Gustavo Sacramento Gomes CAT nº 59225/2017
Jesus
da Silva
A empresa apresentou os atestados emitidos pelo Município de Vera Cruz e pela empresa Terran
Serviços de Terraplanagem e Transportes para atendimento do item 7.9.3 quando a capacidade técnica
operacional. Contudo, o atestado emitido pelo Município de Vera Cruz não atende o quantitativo mínimo exigido,
assim, entendo que a mesma não atendeu ao item 7.9.3.1 do edital.
c) A3M ENGENHARIA EIRELI
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Analisando a documentação apresentada pela empresa, esta Assessoria Jurídica identificou que a
mesma apresentou 03 (três) atestados de capacidade técnica, vejamos:
CONTRATANTE
Município de Catu
Instituto Prime LTDA – EPP
Município do Salvador

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lucas José Abreu Guimarães
Lucas José Abreu Guimarães
Lucas José Abreu Guimarães

ART/CAT
Não apresentou
CAT nº 24209/2019
CAT nº 333277/2015

O parecer técnico juntado aos autos, não faz referência de qual atestado de capacidade técnica foi atendido.
Contudo, analisando a documentação apresentada, somente o atestado de capacidade técnica emitido pelo
Município de Catu tem como contratada a empresa A3M Construções EIRELI, portanto, o único que poderá ser
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utilizado para verificação da capacidade técnica operacional, assim, entendo que a mesma não atendeu ao item
7.9.3.1 do edital.
A Lei de Licitações, dispõe:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[…]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
[…]
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
O §1º do inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93 é de clareza solar ao dispor que a comprovação de aptidão
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, será feito através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes que foram devidamente exigidos no instrumento
convocatório.
Negar que a lei admite a exigência de capacitação técnica em relação à empresa, capacitação esta
pertinente à características, quantidades e prazos em relação ao objeto licitado, é tornar sem efeito os comandos
do inc. II do art. 30, que não foram abarcados pelo veto presidencial e, portanto, continuam em plena vigência.
Nas lições, de Hely Lopes Meirelles, destaca-se que:
“A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível, não obstante o veto
aposto à letra b do §1º do art. 30. Na verdade o dispositivo vetado impunha limitação a essa
exigência e a sua retirada do texto legal deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada
caso, as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas,
que devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação” (Direito Administrativo, 20ª ed.,
1995, p. 270).
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Em abono desse matiz, também se manifestou o Egrégio Tribunal de Contas da União:
“Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de obras e
serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante,
podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes.” (Acórdão 2326/2019-Plenário. Relator – Benjamin Zymler – Sessão
02/10/2019)
No acordão acima transcrito, o relator Benjamin Zymler discorre acerca da legalidade da exigência de
atestados técnico- operacionais registrados no conselho de fiscalização competente, in verbis:
“14. Segundo foi assentado nos referidos julgados, a exigência de atestados registrados nas
entidades profissionais competentes deveria ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz
respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes.
15. Não obstante esses relevantes precedentes, entendo que a questão mereça uma análise mais
aprofundada, na linha do que foi realizado por ocasião do julgamento do Acórdão 1.674/2018Plenário (Relator: Ministro Augusto Nardes) , deixando a matéria melhor delineada para o gestor
público. Primeiramente, todos os julgados que vedaram a exigência do registro dos atestados
de capacidade técnico-operacional no conselho de fiscalização profissional adotaram tal
interpretação apenas com base em dispositivo da mencionada Resolução-Confea 1.025/2009.
16. Ocorre que a leitura do art. 30 da Lei 8.666/1993 permite a conclusão de que não seria
ilegal a exigência de atestados técnico-operacionais registrados no conselho de fiscalização
competente, in verbis:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
(....)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:...” (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
17. O inciso II, que é mencionado no §1º transcrito acima, refere-se tanto à qualificação
técnico-operacional da licitante quanto à qualificação técnico-profissional do seu quadro
técnico.
18. Concluo, portanto, que não se pode considerar ilegal a exigência do edital em exame,
havendo apenas que ser observado o modo do seu atendimento na forma especificada por
cada conselho de fiscalização profissional. […]
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19. Ainda no caso específico de obras e serviços de engenharia, defendo que o entendimento possa
ser aprimorado nos termos a seguir explicitados. Cito, em particular, o voto condutor do Acórdão
1.674/2018-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, que analisou a questão com a
elevada profundidade e percuciência, deixando assentado o seguinte entendimento (grifo acrescido)
:
“Consequentemente, a melhor técnica na elaboração de editais seria não exigir a certidão de acervo
técnico, em sentido estrito, de uma empresa, já que este termo remete especificamente ao
documento (CAT) que é emitido pelo Crea à luz da supracitada Resolução-Confea 1.025/2009.
Logo, o mais correto para pessoas jurídicas seria exigir uma comprovação da sua capacidade
técnica, em sentido amplo, que, por exemplo, poderia ser parcialmente atestada, no aspecto da
equipe, pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro, sem
prejuízo da necessidade de comprovação de aptidão relativa a outros aspectos (instalações,
aparelhamento) .”
21. Concordo com tal afirmação, pois não haveria incompatibilidade alguma com o normativo
do Confea se o edital exigisse a apresentação do atestado de capacidade técnica em nome da
pessoa jurídica, mas que, para fins exclusivos de verificação da autenticidade desses
atestados, fossem também encaminhadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações
de responsabilidade técnica (ART) emitidas em nome dos seus responsáveis técnicos,
pessoas físicas. Isso porque a CAT contém número de controle que permite a sua consulta
acerca da autenticidade e da validade do documento por meio da rede mundial de
computadores (art. 56 da Resolução Confea nº 1.025/2009) .
22. Avalio que tal exigência estaria em plena consonância com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, inclusive porque para fins de emissão da CAT o próprio profissional
(pessoa física) pode utilizar o atestado fornecido pelo contratante da obra, o qual geralmente é
emitido em nome da pessoa jurídica, in casu a construtora contratada. Nesse sentido, cito o art. 57
da mencionada Resolução 1.025/2009 do Confea (grifos acrescidos) :
“Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou
jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou serviço,
pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a
prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o
período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas
executadas.”
Por sua vez, o instrumento convocatório prevê:
7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
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7.9.3.1. Para fins de habilitação técnico-operacional em certames visando à contratação de
obras e serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante,
podendo ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes. Acórdão 2326/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER
III – DAS CONCLUSÕES
Pelo exposto, em atendimento ao exigido pelo Parágrafo Único do art. 38 da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações e não vislumbrando vício de forma ou qualquer defeito no procedimento que contrarie as disposições
do Edital, opino pela possibilidade da Comissão de Licitação julgar as empresas ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; PROJECC ENGENHARIA LTDA; HSJ CONSTRUÇÕES
EIRELI; VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e L. GONÇALVES CONSTRUTORA EIRELI
habilitadas, bem como julgar as empresas CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI;
TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI; ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA;
SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA; AMA EMPRETEIRAL LTDA -ME; ARMATEC
CONSTRUÇÕES EIRELI; A3M ENGENHARIA EIRELI e LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA inabilitadas.
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 18 de fevereiro de 2021.

ANDRÉIA PRAZERES
Assessoria Jurídica - OAB/BA 17.961
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