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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal, Sr. Mário Osvaldo Rodrigues Casasanta
da Prefeitura Municipal de Francisco Sá.
Ilustríssimo Senhor(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal
de Francisco Sá.

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 084/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
CONSTRUTORA ADO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 23.154.913/0001-68, com sede na Rua Cristina Vasconcelos 113,
Bairro: Barcelona Parque, telefone: (38)998841226, na cidade de Montes Claros,
estado de Minas Gerais, por seu representante legal infra assinado, vem, com
fulcro na Lei nº 14.133/2021, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim
de
IMPUGNAR
Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na
conformidade seguinte:

I – DOS FATOS
A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada,
adquiriu o respectivo Edital, conforme documento junto.
Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a
mesma com a exigência formulada no item:
4.2.2.3. Qualificação Técnica:
c) Atestado (s) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comproRua Christina Vasconcelos, 113, Barcelona Park – CEP 39.401-816 – Montes Claros/MG – Fone: (38) 9884-1226
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vem que a licitante tenha executado obras de porte e complexidade similares ao
objeto desta licitação.
Os Atestados de capacidade técnico-operacionais deverão vir acompanhados
dos Atestados de Responsabilidade Técnica – ART – das obras neles mencionados.
c-1) Definem-se como obras similares aquelas construtivamente afins;
c-2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que
apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no
Memorial Descritivo/Memória de Cálculo e demais documentos, parte integrante
deste Edital (ANEXO I).
c-3) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s), os seguintes dados: local de execução
da obra, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s)
responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s)
no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços.
II – DA ILEGALIDADE
De acordo com o art. 9º, da Lei nº 14.133/2021, é vedado aos agentes públicos:
Art. 9º É vedado ao agente público designado
para atuar na área de licitações e contratos,
ressalvados os casos previstos em lei:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos
que praticar, situações que:
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o
caráter competitivo do processo licitatório,
inclusive nos casos de participação de
sociedades cooperativas;
b) estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou do
domicílio dos licitantes;
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o
objeto específico do contrato;
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Atestado de qualificação técnico-operacional não exige
registro no CREA
Em se tratando de serviços que envolvam parcelas afetas à engenharia, será
indispensável que tanto a pessoa jurídica como o responsável técnico sejam
registrados perante o CREA (veja-se o art. 15 da Lei nº 5.194/6).
Sendo assim, é indispensável a exigência de comprovação do registro de tais
pessoas perante o CREA, nos termos em que autoriza o art. 67, da Lei de Licitações.
Contudo, no que tange aos atestados, somente aqueles referentes à qualificação técnico-profissional devem ser registrados no CREA, conforme se depreende do Manual de Procedimentos Operacionais(fundamentado na lei anterior
- nº 8.666, de 1993) :
“1. Do atestado
O atestado é a declaração fornecida pelo 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.
1.1. 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.
(…)
1.3. Recomendação
Esclarecer às comissões de licitação, aos profissionais e às empresas que:
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– o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnicoprofissional para qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado na
CAT:
(…)
– 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.
1.4. Fundamentação:
1.4.1. Da caracterização do atestado como documento técnico
O procedimento para o registro do atestado no Crea passou a ser regulamentado em atenção ao art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que objetiva comprovar a capacidade técnico-profissional das empresas em processos licitatórios.
Apesar do argumento de que a Lei de Licitações define a emissão do atestado
como um ato declaratório do contratante, a análise conjunta do art. 30 da Lei
nº 8.666, de 1993, com os arts. 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 1966, obriga que os
elementos quantitativos e qualitativos relativos à obra ou serviço realizado
sejam declarados por profissional habilitado, uma vez que o leigo não possui
conhecimento técnico para fazê-lo.
Em razão do grau cada vez maior de especificidade dos dados constantes dos
atestados, visando subsidiar as análises de compatibilidade de características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, esta declaração técnica passou
a ser de extrema importância para a salvaguarda dos interesses sociais, uma
vez que evita a certificação pelo Crea de documentos cujos dados podem não
condizer com a realidade e, por conseguinte, dificulta a participação no certame de empresas que não atendem aos critérios de capacitação técnicoprofissional.” (Destacamos.)
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Dizer que somente os atestados referentes à qualificação técnico-profissional
devem ser registrados perante o CREA significa que aqueles relativos à qualificação técnico-operacional não precisam ser registrados nessa entidade.
Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação técnicooperacional visam a comprovar, segundo Marçal Justem Filho, 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.”
Como a atuação das pessoas jurídicas depende da presença de profissionais
habilitados, os quais são indicados como responsáveis técnicos pela execução
das obras e serviços de engenharia, tem-se como razoável e pertinente que a
exigência do registro dos atestados junto ao CREA se restrinja à qualificação
técnico-profissional. Assim, os atestados referentes à qualificação técnicooperacional, como visam apenas a demonstrar que a pessoa jurídica já atuou
em objeto semelhante ao pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, sendo dispensável o seu registro perante o CREA.
Ao que tudo indica, valendo-se justamente dessa interpretação, o TCU exarou
o Acórdão nº 128/2012 – 2ª Câmara, no seguinte sentido:
“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.” (Destacamos.)
Então, quando o objeto pretendido pela Administração conjugar parcelas afetas à engenharia, será indispensável o seu registro e habilitação, bem como do
profissional, responsável perante o CREA.
Nesse caso, será possível a exigência de atestados de qualificação técnicoprofissional devidamente registrado naquela entidade.
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Contudo, para a qualificação técnico-operacional, seguindo o entendimento
exposto pelo CONFEA em seu Manual de Procedimentos Operacionais e pelo
TCU no citado Acórdão, não será possível exigir o registro do atestado junto ao
CREA.
III – DO PEDIDO
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada
procedente, com efeito para:
- Declarar-se nulo o item atacado;
Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme Art. 55, inc. IV § 1º.
Nestes Termos
P. Deferimento
Montes Claros 04 de outubro de 2021,
CONSTRUTORA ADO

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA ADO
LTDA:23154913000168

LTDA:23154913000168
Dados: 2021.10.04 14:39:44 -03'00'
______________________________________________
CONSTRUTORA ADO LTDA

ANDREI DURÃES OLIVEIRA
DIRETOR TECNICO/Eng.º CIVIL CREA 62.146/D-M.G
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