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ILMO. SR.(A)PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE – PA. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO Nº010/2022-PE-SRP 

 

  VR3 EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº12.507.345/0001-15, situada na Travessa WE 42, nº 102, Cidade Nova, 

CEP: 67.133-810– Ananindeua/Pará, neste ato representado por seu bastante 

Procurador ENGENHEIRO JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA, Brasileiro, Solteiro, CNPF 

nº 025.098.572-15, com fundamento nas normas de  Licitação regida  pela Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 

e alterações posteriores; pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 

de outubro de 2015; Decreto nº 7.892/13, Decreto nº 9.488/18de 23 de janeiro 

de 2013; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas 

demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas 

expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos., vem 

apresentar sua IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, o que faz nos fundamentos fáticos e 

jurídicos que passa a expor: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Tendo em vista que a data para a realização da licitação na  modalidade 

pregão eletrônico está prevista para o dia 14.03.2022 às 08:30 horas, a 

presente insurreição apresenta-se tempestiva, pois o edital estabelece o 

prazo até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. 

 

II – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ITEM 19.1.2.3 – letra d)QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA) 

Desejando participar da licitação, adquiriu o impugnante o instrumento 

edita lício relativo ao Pregão Eletrônico SRP nº010/2022/PE/SRP, porém depois 

de análise da peça referida, com vista a participação, a impugnante deparou-

se com A EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA que violam a 

legislação vigente:  

 

VEJAMOS O EXIGIDO: 
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d) Capacidade Técnico-Operacional: Será (ão) exigido(s) atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade 

técnica, que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os serviços 

compatíveis com o objeto da licitação, comprovando a execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 

com características semelhantes, essa exigência guarda proporção com a dimensão e a complexidade do objeto 

a ser executados, através de apresentação da certidão de acervo técnico de execução de obra, devidamente 

registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU CAU. 

 

Para justificar a exigência do CREA: tanto a lei n. 5.194/66 que 

regulamenta a profissão de engenheiro, quanto do art. 30, I, da Lei de 

licitações corroboram com a solicitação de registro no CREA.  

 

- Lei n. 5.194/66. Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos 

referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, 

inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando 

firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica 

não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei. 

 

- Lei n. 8.666/93. Art. 30. A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: I – registro ou inscrição na entidade profissional 

competente;  

 

Para fins de “comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação”, disposta no inc. II do art. 30 da lei n. 8.666/93, existem 

alguns entendimentos que passamos a demonstrar. Antes de tratar desse ponto, 

é válido recordar que a capacidade técnica a ser comprovada nos certames 

licitatórios divide-se em capacidade técnico-operacional e capacidade 

técnico-profissional. 

- O acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU diferencia bem as duas 

espécies: A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial 

quanto a experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A 

primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos 

próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade 

empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma 

pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-

profissional, referindo-se a existência de profissionais com acervo técnico 

compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. 
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- Por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (Confea), que tem competência para regulamentar os procedimentos 

relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), “indica que ser o atestado do Crea o documento apto a 

fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa 

licitante.” (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário). 

 

- O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, por sua vez, esclarece 

de forma expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da 

capacidade técnicoprofissional para qualquer pessoa jurídica desde que o 

profissional citado na CAT: (…) e que o Crea não emitirá CAT em nome da 

pessoa jurídica contratada para prova de capacidade técnico operacional por 

falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo”. 

 

Portanto, a capacidade técnico-profissional dos licitantes poderá ser 

exigida com a comprovação de seu registro junto ao CREA. Os atestados deverão 

referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

 

Devendo ainda, compor em seu quadro de pessoal, profissional legalmente 

habilitado, com registro válido no CREA da sede da licitante, com habilitação 

de Engenheiro Eletrônico ou Engenheiro Eletricista, e/ou engenheiro civil. 

 

Comprovação de aptidão da firma participante (capacitação 

técnicooperacional), para desempenho da atividade objeto desta licitação, 

nos termos do Inciso 11, do Art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, assim 

exigida: Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu objeto de 

natureza semelhante ao da licitação, sem qualquer restrição na qualidade dos 

materiais, serviços, bem como nas condições comerciais, devendo conter o 

nome, o endereço e o telefone de contato do atestante para manter contato 

com a empresa declarante, comprovando obrigatoriamente em cada um dos 

atestados. 

 

III – DO MERITO: 

DA LEGALIDADE: 

Art. 27. LEI 8666/93 Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: Ver tópico (90098 

documentos). 
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: Ver 

tópico (20098 documentos) 

 I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; Ver tópico 

(1526 documentos)  

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; Ver tópico (5205 documentos) 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; Ver tópico (869 documentos)  

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso. Ver tópico (615 documentos)  

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

certificados pela entidade profissional competente, limitadas as exigências 

a: 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional 

de nível superior 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; 

b) (VETADO) 

§ 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) Ver tópico (5088 documentos) 

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 
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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) Ver tópico (2914 documentos) 

II - (Vetado) . (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (199 

documentos)  

a) (Vetado) . (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (5 

documentos)  

b) (Vetado) . (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (7 

documentos)  

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão prévia e objetivamente 

definidas no instrumento convocatório.  

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (561 

documentos) 

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 

ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior. Ver tópico (787 documentos)  

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. Ver tópico (191 documentos) 

§ 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. Ver tópico (2030 documentos) 

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 

mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da 

sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de 

propriedade e de localização prévia. Ver tópico (1389 documentos) 

§ 7o (VETADO) 

§ 7º (Vetado) . ( Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico 

(5 documentos)  

I - (Vetado) . (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico  
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II - (Vetado) . (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico  

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 

metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação 

ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada 

exclusivamente por critérios objetivos. Ver tópico (230 documentos) 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que 

envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para 

garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer 

a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Ver tópico 

(92 documentos) 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação 

da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o 

deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (255 documentos) 

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico 

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) Ver tópico (1 

documento)  

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Art. 37 LEI 8666/93 XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica INDISPENSÁVEIS à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

Sendo assim, se não há imposição legal ou justificativa técnica que 

deem amparo à exigência, realizá-la afrontará ao princípio da 

legalidade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Art. 5º, inc. II, da 

Constituição Federal). 

 

Em suma, somente é admissível a exigência prevista pela Lei e que seja 

indispensável para garantir a execução do objeto, razão pela qual qualquer 

exigência que extrapole o limite definido pela Constituição Federal deverá 

ser rechaçada, uma vez que servirá apenas para frustra o caráter competitivo 
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da licitação, impedindo a participação de muitas pessoas capazes de executar 

o objeto, o que também afrontaria o seguinte dispositivo da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 

e dá outras providências. Vejamos. 

 

Art. 3º... § 1º. É vedado aos agentes públicos: I - 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 

e no art. 3o da Lei n o 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

Isto porque, ao vindicar documento ou ato que não estejam previstos na 

legislação ou não sejam indispensáveis para execução do objeto e, 

consequentemente, não sejam obrigatórios para a exploração deste, o órgão 

licitante estará obstruindo a própria finalidade da licitação, pois de acordo 

com a Lei 8.666/1993: 

 

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. 

 

Sobre este tema, ensina Maria Silvia Zanella Di Pietro: 

“O objetivo primeiro da licitação é selecionar a melhor 

proposta. Tirar da Administração essa possibilidade é 

revestir o procedimento de um rigor desnecessário 

(...)”(Temas Polêmicos Sobre Licitações e Contratos. 5º 

edição, Malheiro Editores, pág. 223 /24). 
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Nesse sentido, a jurisprudência pacificou o entendimento de que: 

“Visa à concorrência a fazer com que o maior número de licitantes 

se habilitem, para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a 

obtenção de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. 

Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorosismos 

inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve 

haver nos trabalhos nenhum rigorosismo e na primeira fase da habilitação 

deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório”. (TJRGS – 

RDP 14, pág. 240). 

 

Logo, repita-se, se não há Lei que obrigue as empresas que exploram a 

atividade licitada a possuírem este ou aquele documento e tampouco exista 

justificativa técnica para exigi-los, o órgão público não poderá inclui-los 

em edital. Isto porque, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles já ensinava 

que: 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 

lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; 

para o administrador público significa deve fazer assim” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1995. p. 83). 

 

É certo que, em se tratando de contratos administrativos que envolvem 

serviços de engenharia, a Administração Pública deve exigir a comprovação do 

registro perante o Crea do responsável técnico e da sociedade a ser 

contratada. 

 

Esta possibilidade decorre tanto do regulamento da profissão de engenheiro 

(lei n. 5.194/66), quanto do art. 30, I, da Lei de licitações: 

 

Lei n. 5.194/66. Art. 15. São nulos de pleno direito os 

contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, 

arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de 

projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por 

entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica 

não legalmente habilitada a praticar a atividade nos têrmos 

desta lei. 
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Lei n. 8.666/93. Art. 30.  A documentação relativa à 

qualificação técnica limitar-se-á a: I – registro ou 

inscrição na entidade profissional competente; 

 

No entanto, as dúvidas surgem quando a análise chega na exigência de 

“comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”, disposta 

no inc. II do art. 30 da lei n. 8.666/93. 

 

Antes de tratar desse ponto, é válido recordar que a capacidade técnica a 

ser comprovada nos certames licitatórios divide-se em capacidade técnico-

operacional e capacidade técnico-profissional. 

 

O acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU diferencia bem as duas espécies: 

A qualificação técnica abrange tanto a experiência 

empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão 

executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-

operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, 

desenvolvidos a partir do desempenho da atividade 

empresarial com a conjugação de diferentes fatores 

econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é 

denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se a 

existência de profissionais com acervo técnico compatível 

com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. 

 

Afinal, é permitido exigir que a comprovação de capacidade técnica do 

licitante seja registrada no Crea? 

 

1) SIM 

É possível exigir que a comprovação da capacidade técnico-profissional do 

licitante tenha que ser apresentada com o registro do Crea. 

 

A conjugação do inc. II do art. 30 e o texto final de seu §1º (após os vetos 

presidenciais) indica que a comprovação da capacitação técnico-profissional 

dependerá de registro nas entidades profissionais competentes. 

 

Por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (Confea), que tem competência para regulamentar os procedimentos 

relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de 



VR3 EIRELI 

VR3 EIRELI  

CNPJ: 12.507.345/0001-15 

Acervo Técnico (CAT), “indica que ser o atestado do Crea o documento apto a 

fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa 

licitante.” (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário). 

Portanto, a capacidade técnico-profissional dos licitantes poderá ser exigida 

com a comprovação de seu registro junto ao Crea. 

 

O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, por sua vez, esclarece de 

forma expressa, que “o atestado registrado no Crea constituirá prova da 

capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica desde que o 

profissional citado na CAT: (…) e que o Crea não emitirá CAT em nome da 

pessoa jurídica contratada para prova de capacidade técnico-operacional por 

falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo”. 

 

2) NÃO 

Por outro lado, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é 

possível exigir que os licitantes comprovem sua capacidade técnico-

operacional por meio de atestados registrados no Crea ou que os atestados 

necessariamente estejam acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o 

serviço. 

 

Vale observar, por fim, que esse também é o entendimento do Tribunal de 

Contas da União sobre a matéria, representado pelo Acórdão 128/2012 – 2ª 

Câmara e o Acórdão 655/2016 do Plenário: 

 

1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para 

contratação de empresa para a execução de obra de 

engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados 

para comprovação da capacitação técnica operacional das 

licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no 

subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 

do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais 

para aplicação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado 

pela Decisão Normativa CONFEA nº 085/2011”.  (Acórdão 

128/2012 – 2ª Câmara) 

 

9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a 

evitar a repetição das irregularidades em futuros certames 

patrocinados com recursos federais, de que: (…) 9.4.2. a 

exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente 
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registrada junto ao Crea, dando conta de que a empresa 

interessada já desenvolveu serviços idênticos/semelhantes 

ao previsto no objeto do edital, contraria a Resolução 

1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 – TCU – 2ª 

Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário) 

 

 

[Atualização – 1] Em fevereiro de 2017, foi publicado o Acórdão 205/2017 que 

confirma o entendimento do Plenário do TCU no sentido de configurar falha a 

“exigência de registro e/ou averbação de atestado da capacidade técnica-

operacional, em nome da empresa licitante, no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, o que não está previsto no art. 

30, § 3º, da Lei 8.666/1993, que ampara a exigência do referido atestado, 

contida no item 8.7.2 do instrumento convocatório, e contraria a Resolução 

Confea 1.025/2009 e os Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara e 655/2016-TCU-

Plenário”. 

 

Posteriormente, em dezembro de 2017, foi publicado o Acórdão 10362/2017-2ª 

Câmara que apontou como irregularidade a exigência de “certidão de acervo 

técnico da licitante registrada no CREA-CE, para efeito de habilitação, uma 

vez que a exigência de registro ou visto no CREA do local de realização da 

obra licitada somente dar-se-á no momento da contratação”. 

 

[Atualização – 2] Como exemplos da consolidação do entendimento do TCU sobre 

a matéria, se indica a leitura dos acórdãos  2.143/2021, 1.542/2021 e 

3.094/2020, todos do Plenário: 

 

É irregular a exigência de que a planilha orçamentária, 

integrante da proposta de preços, seja assinada por 

profissional legalmente habilitado, com registro junto ao 

Conselho de Engenharia e Agronomia (Crea) ou ao Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU) , e acompanhada da 

respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) ou 

do registro de responsabilidade técnica (RRT) , por violar 

o princípio da legalidade e restringir a ampla 

concorrência. (TCU. Acórdão 2143/21-Plenário) 

 

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade 

técnico-operacional de empresa participante de certame 
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licitatório seja registrada ou averbada junto ao Crea, uma 

vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a 

emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de 

pessoa jurídica. A exigência de atestados registrados nas 

entidades profissionais competentes deve ser limitada à 

capacitação técnico-profissional, que diz respeito às 

pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. (TCU. 

Acórdão 1542/21-Plenário) 

 

É irregular a exigência de que o atestado de capacidade 

técnico-operacional de empresa participante de licitação 

seja registrado ou averbado no Crea (art. 55 da Resolução-

Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins 

de qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, 

ser solicitadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou 

as anotações e registros de responsabilidade técnica 

(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome 

dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de 

conferir autenticidade e veracidade às informações 

constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. 

(TCU. Acórdão 3094/20-Plenário. 

 

 

IV- DOS PEDIDOS: 

Em face de todos os argumentos e certo da mais límpida justiça.  

1- REQUER que seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente, para 

que seja excluído a exigência dos Registros dos Atestados acompanhados das 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e de suas respectivas Certidões 

de Acervo Técnico – CAT da CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL (EM NOME DA EMPRESA 

LICITANTE). Para que assim, todas as empresas participantes do certame possam 

de maneira justa e qualificada apresentar suas propostas, visando a ampla 

competitividade e favorecendo tanto os participantes quanto a Prefeitura 

Municipal de SOURE-PA. 

 

2-O devido DEFERIMENTO, por parte desta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

para a IMPUGNAÇÃO apresentada pelo IMPUGNANTE, para que surta os efeitos 

legais e, resguarde todos os seus direitos adquiridos; 

 

 

ATENCIOSAMENTE, 
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______________________________________________ 

JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA 
PR0CURADOR E ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CNPF: 025.098.572-15       CREA: 2.777D-PA 
ANEXO: PROCURAÇÃO. 

 


