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ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
4 mensagens
Renato Lúcio <renato_lucio@techproj.com.br>
Para: marcelofariascpl@gmail.com

14 de outubro de 2019 19:13

O Item 10 do Termo de Referencia trata dos REQUISITOS PARA HABIILITAÇÃO TÉCNICA
O Subitem 10.1 traz o seguinte inicialmente o seguinte texto- O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios
mínimos de habilitação de empresas regularmente constituídas dentro da área de arquitetura, urbanismo e/ou
engenharia,.........
O Subitem 10.2 exara:
"10.2 - Requisitos mínimos de habilitação de pessoa jurídica com perfil técnico especializado para os projetos
arquitetônicos, complementares e documentos pertinentes":
PROJETOS REQUISITOS MÍNIMOS
TODOS OS PROJETOS - Para participar de todos os PROJETOS as licitantes deverão possuir profissionais
contratados graduados e habilitados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO - Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO
SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando
experiência prévia em Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo de Referência. Tais
projetos comprovados devem ter área projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
ORÇAMENTO GERAL E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS - Para participar os licitantes deverão possuir em
seu quadro de contratados, no mínimo um engenheiro civil graduado e habilitado no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado orçamentos de obras, com planilha de custo
unitário de serviços, cronograma físico-financeiro e afins, para projetos Logradouros Públicos ou Privados, que
guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em Serviços de mesma natureza,
especificado neste Termo de Referência. Tais serviços comprovados devem ter área orçada mínima de
2.000,00m², e ainda deverá ser demonstrado o acúmulo de no mínimo 5.000 m² de área orçada.
Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do profissional,
permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais uma vez claro que as
exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO, apresentar Certidão
de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que
tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de Edificações Públicas ou Comerciais?
O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre "
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de atestado(s)
técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços
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semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS PROFISSIONAIS.

Solicita-se esclarecimentos mais detalhados a cerca do assunto.

Atenciosamente,
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira
Sócio - Engº Civil - RNP: 0600047601

- Salas 1112-13-14 - Aldeota - CEP 60.150-160 Fortaleza-CE

Av. Santos Dumont, 1740
Tel/Fax: 85 3021-1818 contato@techproj.com.br – www.techproj.com.br

P

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com a redução de custos, e compromisso com o

MEIO AMBIENTE.
Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Para: João Arthur <joaoarthurvaz@hotmail.com>

15 de outubro de 2019 09:50

---------- Forwarded message --------De: Renato Lúcio <renato_lucio@techproj.com.br>
Date: seg, 14 de out de 2019 às 19:13
Subject: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
To: <marcelofariascpl@gmail.com>
O Item 10 do Termo de Referencia trata dos REQUISITOS PARA HABIILITAÇÃO TÉCNICA
O Subitem 10.1 traz o seguinte inicialmente o seguinte texto- O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios
mínimos de habilitação de empresas regularmente constituídas dentro da área de arquitetura, urbanismo e/ou
engenharia,.........
O Subitem 10.2 exara:
"10.2 - Requisitos mínimos de habilitação de pessoa jurídica com perfil técnico especializado para os projetos
arquitetônicos, complementares e documentos pertinentes":
PROJETOS REQUISITOS MÍNIMOS
TODOS OS PROJETOS - Para participar de todos os PROJETOS as licitantes deverão possuir profissionais
contratados graduados e habilitados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO - Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO
SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando
experiência prévia em Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo de Referência. Tais
projetos comprovados devem ter área projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
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ORÇAMENTO GERAL E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS - Para participar os licitantes deverão possuir em
seu quadro de contratados, no mínimo um engenheiro civil graduado e habilitado no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado orçamentos de obras, com planilha de custo
unitário de serviços, cronograma físico-financeiro e afins, para projetos Logradouros Públicos ou Privados, que
guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em Serviços de mesma natureza,
especificado neste Termo de Referência. Tais serviços comprovados devem ter área orçada mínima de
2.000,00m², e ainda deverá ser demonstrado o acúmulo de no mínimo 5.000 m² de área orçada.
Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do profissional,
permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais uma vez claro que as
exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO, apresentar Certidão
de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que
tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de Edificações Públicas ou Comerciais?
O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre "
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de atestado(s)
técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços
semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS PROFISSIONAIS.

Solicita-se esclarecimentos mais detalhados a cerca do assunto.

Atenciosamente,
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira
Sócio - Engº Civil - RNP: 0600047601

Av. Santos Dumont, 1740 - Salas 1112-13-14 - Aldeota - CEP 60.150-160 Fortaleza-CE
Tel/Fax: 85 3021-1818 contato@techproj.com.br – www.techproj.com.br

P

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com a redução de custos, e compromisso com o

MEIO AMBIENTE.
João Arthur <joaoarthurvaz@hotmail.com>
Para: Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>

15 de outubro de 2019 16:07

Boa tarde Marcelo,
Seguem esclarecimentos solicitados
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PERGUNTA 1:
‘’ Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do
profissional, permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais
uma vez claro que as exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da
empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO,
apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA,
em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo
de Edificações Públicas ou Comerciais?”
REPOSTA:
SIM, dessa forma, a empresa deve entender que ela não precisa de um atestado de capacidade técnica
registrado no CREA.
Em síntese, ela possui a experiência técnico-operacional e o responsável técnico que trabalha para ela,
possui a experiência técnico-profissional. Por isso, o ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL DA
EMPRESA PODE VARIAR em função do profissional que está atuando na empresa no momento da
licitação em que esta empresa está participando.
Logo, se este profissional sair da empresa, a empresa permanece com a experiência técnico-operacional.
Porém, perderá a técnico-profissional em função da saída deste profissional do seu quadro técnico.
Consequentemente, quando chegar um novo profissional ela ganhará uma nova experiência técnicoprofissional de acordo com o acervo deste profissional.
CONCLUSÃO
Com toda a certeza, não há previsão legal/regulamentar exigindo a comprovação de CAPACIDADE
TÉCNICO-OPERACIONAL das licitantes por meio de atestados registrados no Crea.
Com isso, o que de fato podemos afirmar quanto à licitações de obras e serviços de engenharia é:
A empresa licitante deve ter seu registro no CREA, por motivo da sua atividade;
O profissional que é responsável técnico também deverá ter registro no CREA;
E quem deverá registrar atestado no CREA é o profissional responsável técnico.
COMO MOSTRA OS DOIS PRIMEIROS PARÁGRAFOS ABAIXO: Acervo em nome de
profissionais da empresa.
LOTE

REQUISITOS MÍNIMOS
Para participar de todos os ITENS as licitantes deverão possuir
profissionais contratados graduados e habilitados no Conselho de
TODOS OS
Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
PROJETOS
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação
acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
PROJETO
Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
ARQUITETÔNICO contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir
E PAISAGISMO Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA
- CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo
Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9dbf784d05&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647408528604704573&dsqt=1&simpl=msg-f%3A…
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CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que
tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência
com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em
Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo
de Referência. Tais projetos comprovados devem ter área
projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
PERGUNTA 2:
“O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais
que atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de
atestado(s) técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado e certificado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o
profissional que tenha executado serviços semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DA EMPRESA inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita
baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS. “
RESPOSTA:
A interpretação é a seguinte:
“A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame [...]”
Aqui está dizendo que a capacidade técnica é do profissional que forem atuar na elaboração dos
projetos;
“[...] certame será aferida pela apresentação de atestado(s) técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional competente —
CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços semelhantes com o
objeto ora licitado;”
O atestado será fornecido por PESSOA JURÍDICA de direito privado ou público, e esses atestados
devem ser registrados nas entidades competentes [CAU ou CREA], comprovando assim que o
engenheiro e/ou arquiteto executou serviços semelhantes ao licitado.
CONCLUSÃO:
Todos os atestados técnicos deverão ser dos profissionais VINCULADO [contratos/sócio etc] a Empresa
que precise do cervo técnico.
Atenciosamente,
João Arthur Vaz Cabral Marques
Coordenador de Execução de Obras e Serviços do IMPUR
Engenheiro Civil
De: Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 15 de outubro de 2019 09:50
Para: João Arthur <joaoarthurvaz@hotmail.com>
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
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---------- Forwarded message --------De: Renato Lúcio <renato_lucio@techproj.com.br>
Date: seg, 14 de out de 2019 às 19:13
Subject: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
To: <marcelofariascpl@gmail.com>
O Item 10 do Termo de Referencia trata dos REQUISITOS PARA HABIILITAÇÃO TÉCNICA
O Subitem 10.1 traz o seguinte inicialmente o seguinte texto- O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios
mínimos de habilitação de empresas regularmente constituídas dentro da área de arquitetura, urbanismo e/ou
engenharia,.........
O Subitem 10.2 exara:
"10.2 - Requisitos mínimos de habilitação de pessoa jurídica com perfil técnico especializado para os projetos
arquitetônicos, complementares e documentos pertinentes":
PROJETOS REQUISITOS MÍNIMOS
TODOS OS PROJETOS - Para participar de todos os PROJETOS as licitantes deverão possuir profissionais
contratados graduados e habilitados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO - Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO
SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando
experiência prévia em Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo de Referência. Tais
projetos comprovados devem ter área projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
ORÇAMENTO GERAL E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS - Para participar os licitantes deverão possuir em
seu quadro de contratados, no mínimo um engenheiro civil graduado e habilitado no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado orçamentos de obras, com planilha de custo
unitário de serviços, cronograma físico-financeiro e afins, para projetos Logradouros Públicos ou Privados, que
guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em Serviços de mesma natureza,
especificado neste Termo de Referência. Tais serviços comprovados devem ter área orçada mínima de
2.000,00m², e ainda deverá ser demonstrado o acúmulo de no mínimo 5.000 m² de área orçada.
Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do profissional,
permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais uma vez claro que as
exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO, apresentar Certidão
de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que
tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de Edificações Públicas ou Comerciais?
O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre "
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de atestado(s)
técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços
semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS PROFISSIONAIS.
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Solicita-se esclarecimentos mais detalhados a cerca do assunto.

Atenciosamente,
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira
Sócio - Engº Civil - RNP: 0600047601

Av. Santos Dumont, 1740 - Salas 1112-13-14 - Aldeota - CEP 60.150-160 Fortaleza-CE
Tel/Fax: 85 3021-1818 contato@techproj.com.br – www.techproj.com.br

P

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com a redução de custos, e compromisso com o

MEIO AMBIENTE.
Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Para: renato_lucio@techproj.com.br

16 de outubro de 2019 09:58

---------- Forwarded message --------De: João Arthur <joaoarthurvaz@hotmail.com>
Date: ter, 15 de out de 2019 às 16:07
Subject: RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
To: Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>

Boa tarde Marcelo,
Seguem esclarecimentos solicitados

PERGUNTA 1:
‘’ Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do
profissional, permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais
uma vez claro que as exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da
empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO,
apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA,
em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo
de Edificações Públicas ou Comerciais?”
REPOSTA:
SIM, dessa forma, a empresa deve entender que ela não precisa de um atestado de capacidade técnica
registrado no CREA.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9dbf784d05&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647408528604704573&dsqt=1&simpl=msg-f%3A…
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Em síntese, ela possui a experiência técnico-operacional e o responsável técnico que trabalha para ela,
possui a experiência técnico-profissional. Por isso, o ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL DA
EMPRESA PODE VARIAR em função do profissional que está atuando na empresa no momento da
licitação em que esta empresa está participando.
Logo, se este profissional sair da empresa, a empresa permanece com a experiência técnico-operacional.
Porém, perderá a técnico-profissional em função da saída deste profissional do seu quadro técnico.
Consequentemente, quando chegar um novo profissional ela ganhará uma nova experiência técnicoprofissional de acordo com o acervo deste profissional.
CONCLUSÃO
Com toda a certeza, não há previsão legal/regulamentar exigindo a comprovação de CAPACIDADE
TÉCNICO-OPERACIONAL das licitantes por meio de atestados registrados no Crea.
Com isso, o que de fato podemos afirmar quanto à licitações de obras e serviços de engenharia é:
A empresa licitante deve ter seu registro no CREA, por motivo da sua atividade;
O profissional que é responsável técnico também deverá ter registro no CREA;
E quem deverá registrar atestado no CREA é o profissional responsável técnico.
COMO MOSTRA OS DOIS PRIMEIROS PARÁGRAFOS ABAIXO: Acervo em nome de
profissionais da empresa.
LOTE

REQUISITOS MÍNIMOS
Para participar de todos os ITENS as licitantes deverão possuir
profissionais contratados graduados e habilitados no Conselho de
TODOS OS
Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
PROJETOS
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação
acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir
Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA
- CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo
Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA PROJETO
CAU/CREA/CONFEA,
em nome de seus profissionais, que
ARQUITETÔNICO
tenham
elaborado
projetos
de Arquitetura e Urbanismo de
E PAISAGISMO
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência
com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em
Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo
de Referência. Tais projetos comprovados devem ter área
projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
PERGUNTA 2:
“O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais
que atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de
atestado(s) técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado e certificado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o
profissional que tenha executado serviços semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9dbf784d05&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647408528604704573&dsqt=1&simpl=msg-f%3A…
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TÉCNICA DA EMPRESA inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita
baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS. “
RESPOSTA:
A interpretação é a seguinte:
“A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame [...]”
Aqui está dizendo que a capacidade técnica é do profissional que forem atuar na elaboração dos
projetos;
“[...] certame será aferida pela apresentação de atestado(s) técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na entidade profissional competente —
CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços semelhantes com o
objeto ora licitado;”
O atestado será fornecido por PESSOA JURÍDICA de direito privado ou público, e esses atestados
devem ser registrados nas entidades competentes [CAU ou CREA], comprovando assim que o
engenheiro e/ou arquiteto executou serviços semelhantes ao licitado.
CONCLUSÃO:
Todos os atestados técnicos deverão ser dos profissionais VINCULADO [contratos/sócio etc] a Empresa
que precise do cervo técnico.
Atenciosamente,
João Arthur Vaz Cabral Marques
Coordenador de Execução de Obras e Serviços do IMPUR
Engenheiro Civil
De: Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 15 de outubro de 2019 09:50
Para: João Arthur <joaoarthurvaz@hotmail.com>
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019

---------- Forwarded message --------De: Renato Lúcio <renato_lucio@techproj.com.br>
Date: seg, 14 de out de 2019 às 19:13
Subject: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 194/2019
To: <marcelofariascpl@gmail.com>
O Item 10 do Termo de Referencia trata dos REQUISITOS PARA HABIILITAÇÃO TÉCNICA
O Subitem 10.1 traz o seguinte inicialmente o seguinte texto- O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios
mínimos de habilitação de empresas regularmente constituídas dentro da área de arquitetura, urbanismo e/ou
engenharia,.........
O Subitem 10.2 exara:
"10.2 - Requisitos mínimos de habilitação de pessoa jurídica com perfil técnico especializado para os projetos
arquitetônicos, complementares e documentos pertinentes":
PROJETOS REQUISITOS MÍNIMOS
TODOS OS PROJETOS - Para participar de todos os PROJETOS as licitantes deverão possuir profissionais
contratados graduados e habilitados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/CONFEA, com formação acadêmica compatível com o projeto e serviço de sua
responsabilidade;
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9dbf784d05&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647408528604704573&dsqt=1&simpl=msg-f%3A…
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PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO - Para participar, as licitantes deverão possuir em seu quadro de
contratados Arquiteto graduado e habilitado no CAU e possuir Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO
SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome dos profissionais da empresa;
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de
Edificações Públicas ou Comerciais que guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando
experiência prévia em Projetos e Serviços de mesma natureza, especificado neste Termo de Referência. Tais
projetos comprovados devem ter área projetada mínima de 300,00m², e ainda deverá ser demonstrado o
acúmulo de no mínimo 2.000,00m² de área projetada.
ORÇAMENTO GERAL E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS - Para participar os licitantes deverão possuir em
seu quadro de contratados, no mínimo um engenheiro civil graduado e habilitado no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.
As licitantes deverão comprovar através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que tenham elaborado orçamentos de obras, com planilha de custo
unitário de serviços, cronograma físico-financeiro e afins, para projetos Logradouros Públicos ou Privados, que
guardem equivalência com o objeto licitado, comprovando experiência prévia em Serviços de mesma natureza,
especificado neste Termo de Referência. Tais serviços comprovados devem ter área orçada mínima de
2.000,00m², e ainda deverá ser demonstrado o acúmulo de no mínimo 5.000 m² de área orçada.
Partindo de uma simples leitura ao texto editalício acima chega-se a seguinte conclusão:
1º O Edital ao exigir os comprovantes de experiência o faz sempre em relação à LICITANTE (empresa) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL;
2º Como é vedado na legislação vigente estipular-se quantitativos mínimos para a Habilitação do profissional,
permitindo apenas quando trata da Habilitação Técnico-Operacional (EMPRESA), fica mais uma vez claro que as
exigências referem-se a QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL ou seja da empresa.
Pergunta-se inicialmente:
A licitantes deverão, para se habilitarem para PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO, apresentar Certidão
de Acervo Técnico - CAT, EMITIDAS PELO SISTEMA - CAU/CREA/CONFEA, em nome de seus profissionais, que
tenham elaborado projetos de Arquitetura e Urbanismo de Edificações Públicas ou Comerciais?
O Item 22 - Que trata do CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS no subitem 22.1.1 discorre "
22.1.1 - A comprovação da capacidade técnico profissional feita através da experiência dos Profissionais que
atuarão na elaboração dos projetos referentes ao objeto do certame será aferida pela apresentação de atestado(s)
técnico(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA ou CAU, que comprove que o profissional que tenha executado serviços
semelhantes com o objeto ora licitado;
OU SEJA A HABILITAÇÃO SOLICITA SEMPRE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
inclusive estipulando quantidades mínimas, e o julgamento será feita baseada na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DOS PROFISSIONAIS.

Solicita-se esclarecimentos mais detalhados a cerca do assunto.

Atenciosamente,
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira
Sócio - Engº Civil - RNP: 0600047601

Av. Santos Dumont, 1740 - Salas 1112-13-14 - Aldeota - CEP 60.150-160 Fortaleza-CE
Tel/Fax: 85 3021-1818 contato@techproj.com.br – www.techproj.com.br
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