
ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR 

Ref.: PROCESSO N.º 044/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020 

Impugnação de edital 

A empresa KWS – Construções EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 23.417.886/0001-79, com sede na Rua Rodolfo Neumann Filho, nº 188 – 

Área Industrial – Município de Porto Vitória - PR, vem, tempestivamente, conforme 

permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93,  e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à 

presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que 

adiante específica a que faz na conformidade seguinte: 

I – TESPESTIVIDADE 

            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 

protocolar o pedido é de 03 dias úteis contados antes da data fixada para recebimento 

das propostas e habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora 

formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de 

impugnação se dá em 06/06/2020, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente 

impugnação. 

II – FATOS 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para registro de 

preços/aquisição/contratação de mão-de-obra, conforme consta no Termo de Referência 

anexo ao edital. 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o edital 

prevê ou exige conforme abaixo: 

3) Quanto à Qualificação Técnica e demais comprovações: 

a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 

negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo 

de validade;  



b) Certidão de regularidade, em nome do proponente, expedida pela representação do 

conselho profissional respectivo, CAU ou CREA;  

c) comprovação de capacitação técnico-operacional: através da apresentação de um 

atestado de capacidade técnico-operacional, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado com identificação, em nome da empresa proponente, para 

comprovação de que a mesma (a empresa) tenha executado em uma única obra, com grau 

compatível em características, quantidades e prazos com objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a 

saber: Execução de edificação e/ou reforma e/ou ampliação de unidade escolar com no 

minimo 113,00m². 

 

III – DIREITO. 

            Conforme acima já destacado, consta do edital que Atestado de capacidade técnico-

profissional, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado com identificação, 

em nome da empresa proponente, para comprovação de que a mesma (a empresa) tenha 

executado em uma única obra, com grau compatível em características, quantidades e 

prazos com objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação, a saber: Execução de edificação e/ou reforma 

e/ou ampliação de unidade escolar com no minimo 113,00m², tendo em vista que a 

concepção de execução de edificações e/ou reforma e/ou ampliação de obras em 

alvenaria, todas seguem as normas evidenciadas pelas Normas de execução, tendo em 

vista que a forma adotada pelo Município de Coronel Domingos Soares, fica totalmente 

evidente que a mesma em seu edital esta usando a forma de restringir a participação de 

outras empresas do ramo de atividade deste edital, além de estar de uma maneira ou outra 

direcionando a tomada de preços em si. Outra situação em que nos chama atenção vem de 

encontro com o Acervo técnico profissional, que conforme o CREA – PR orienta que os 

acervos técnicos pertencem ao profissional e não a empresa, conforme destaca abaixo pelo 

CREA PR: 

 

Legalmente ao Sistema Confea/Creas a tutela do interesse público no que se refere 

ao exercício da engenharia e agronomia em solo paranaense (Lei 5.194/1966 e Lei 

6.496/1977 c/c Resoluções do Confea). Neste passo, vale destacar que a Lei 

regulamentadora das profissões jurisdicionadas ao Crea-PR (5.194/66) previu em seu 

artigo oitavo a única hipótese em que pessoas jurídicas poderão exercer atividades 

reservadas ao profissionais legalmente habilitados.  



Assim estabelece o parágrafo único do Artigo 8.º da Lei 5.194/66: Art. 8º - As 

atividades e atribuições enunciadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do artigo anterior 

são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.  

Parágrafo único - As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer 

as atividades discriminadas no Art. 7º, com exceção das contidas na alínea "a", com a 

participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado 

pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta Lei lhe confere.  

Da leitura deste dispositivo legal extrai-se que as pessoas jurídicas somente 

poderão exercer atividades reservadas aos profissionais se contarem com a participação 

de profissional legalmente habilitado, qual seja: o responsável técnico pela pessoa jurídica. 

Lado outro, a partir da vigência da Lei n.º 6.496/77 estabeleceu-se a 

obrigatoriedade de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para todas as 

atividades exercidas pelos profissionais quando do exercício legal e suas atribuições. 

 Assim estabelece a Lei 6.496/77: Art. 1º- Todo contrato, escrito ou verbal, para a 

execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 

Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 

Técnica" (ART). 

 Art. 2º- A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 

empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. § 1º- A ART será efetuada pelo 

profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA).  

§ 2º- O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART "ad referendum" 

do Ministro do Trabalho. 

A anotação de responsabilidade técnica - ART presta-se, desta forma, a dois fins 

principais, quais sejam: registrar a responsabilidade técnica dos profissionais sobre as 

obras e serviços por ele executados e também para compor o rol de atividades 

desenvolvidas pelo profissional ao longo de sua vida laboral.  

Esta última repercussão do registro da ART denominada Acervo Técnico 

Profissional consiste, em última análise, em um banco de dados que contem todas as 

atividades desenvolvidas pelo profissional.  

Neste diapasão, apontamos que é direito do profissional, sempre que assim lhe 

aprouver, obter junto ao Conselho documento que certifique sua experiência profissional, 

podendo nele constar a totalidade da experiência acumulada ou ainda apenas uma parte 

dela - a critério do solicitante. A este documento certificador é dado o nome de Certidão de 

Acervo Técnico Profissional ou simplesmente CAT. A emissão da CAT é atualmente 



regulada pela Resolução Federal n.º 1025/2009 do Confea. Em resumo, a CAT é uma 

certidão emitida pelo Crea na qual é consignado e certificado a experiência profissional 

representada pelo rol de ART's registradas pelo mesmo ao longo de sua vida laboral. 

 Por outro lado, a Lei 8.666/1993, no item II e no parágrafo 1.º ambos do Artigo 30, 

assim estabelece. 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;  

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;  

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

caso. § 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:  

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;  

Da leitura dos dispositivos legais citados quando tratar-se de obras e serviços de 

engenharia (item I do § 1.º) depreende-se a possibilidade de existência de dois 

documentos que guardam correlação entre si, quais sejam: a Certidão de Acervo Técnico - 

CAT, emitida pelo Crea e o Atestado de Capacitação Técnico-Profissional emitida por 

qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Um terceiro documento que eventualmente plausível de ser solicitado nos 

certames é aquele regulado pelo item II do Artigo 30, qual seja: a comprovação de aptidão 

do licitante para o desempenho pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

comumente chamado de "Atestado de Capacitação Técnico-Operacional", que diz respeito 

a questões da capacidade operacional do licitante que demonstrem que o mesmo possui e 



domina a aptidão para executar o objeto da licitação a exemplo de instalações, 

maquinários, know-how, técnicas especificas, certificações diversas, etc.  

Decorre disso, que o Atestado de Capacitação Técnico-Profissional e somente este - 

a pedido do profissional, pode ser registrado no Crea conforme dispõe a Resolução Federal 

1025/2009 que em seus Artigos 57 a 64 assim estabelece.  

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.  

Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, 

que especificará somente as ARTs a ele correspondentes.  

§ 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de 

responsabilidade do seu emitente.  

§ 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 

registro do atestado no Crea.  

§ 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da 

verificação do registro do profissional e da pessoa jurídica à época da execução da obra ou 

da prestação do serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles constantes 

dos assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas.  

§ 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da 

pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela 

vinculado como integrante de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 

momento da habilitação ou da entrega das propostas.  

Deste modo, da leitura e interpretação combinada dos dispositivos legais 

supracitados conclui-se:  

1. A experiência técnico-profissional dos profissionais jurisdicionados ao Crea é 

certificada pelo Conselho através da Certidão de Acervo Técnico - CAT;  

2. Os profissionais (pessoa física) podem obter Atestados de Capacidade Técnico 

Profissionais junto às pessoas jurídicas de direito publico ou privado para as quais tenha 

prestado algum serviço profissional;  

3. O Crea registra os Atestados de Capacidade Técnico-Profissionais através de sua 



vinculação à uma Certidão de Acervo Técnico desde que pertencentes ao mesmo 

profissional e compatíveis com as determinações da Resolução Federal 1.025/2009 do 

Confea;  

4. O registro dos Atestados de Capacidade Técnico-Profissionais confere 

certificação limitada ao seu conteúdo. Tal limite atinge apenas o conteúdo do Atestado que 

guardar correlação com os conteúdos registrados pelos profissionais em suas Anotações 

de Responsabilidade Técnica - ART devidamente transcritas na Certidão de Acervo 

Técnico - CAT.  

5. O Crea NÃO registra Atestados de Capacidade Técnico-Operacional 

emitidos para pessoas jurídicas.  

6. O Crea não registra Atestados de Capacidade Técnico-Profissionais e não 

emite Certidões de Acervo Técnico em nome de pessoas jurídicas. 

 

IV – PEDIDOS 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 

com efeito de constarno Edital solicitando então o que determina o CREA – PR em suas 

orientações, além de que possibilita o não direcionamento de edital e a restrição de um 

número maior de participantes, visando á melhor proposta vantajosa ao Município. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 

pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 

8666/93. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

Porto Vitória – Pr, 01 de  Junho de 2.020 

  

KWS – CONSTRUÇÕES EIRELI 

José Claudio Maciel  

Engenheiro Civil 

CREA PR 155657/D 

 


