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PARECER JURÍDICO Nº239/2020  
LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA – LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1081/2020  
TOMADA DE PREÇO N° 003/2020- PMSIP. 
 

Assunto: Processo Licitatório. Tomada 

de Preços. Impugnação e 

Esclarecimento.  

I - RELTÓRIO:  

Trata-se de análise e manifestação, referente ao pedido de IMPUGNAÇÃO e 

ESCLARECIMENTO ao edital de licitação da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-PMSIP,  

cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O 

SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO SILVIO NASCIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DA 

BIBLIOTÉCA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ,  proposto pela empresa 

BALDEZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 36.341.773/0001-89. 

Nas razões, a empresa impugnante, enfatiza que o item “19.6. DA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA” 19.6.1. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, assinada por servidor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa licitante 

ou Declaração de Conhecimento das Condições do Local.  9.6.2. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

DO CREA, de sua Respectiva Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente 

atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em 

outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Região de origem deverá 

conter o visto do CREA-PA.  19.6.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante 

de possuir em seu quadro permanente, através certidão de registro e quitação do CREA ou contrato 

com assinaturas reconhecidas em cartório, na data prevista para a entrega das propostas, profissional 

de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados de 

execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, o mesmo deverá apresentar a 

certidão de registro e quitação do CREA com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de profissional 

domiciliado em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Região de 

origem deverá conter o visto do CREA -PA. Sabe-se que a exigência de registro no CREA é 

autorizada pelo artigo 30, inciso II, da Lei 8.666/93 – registro ou inscrição na entidade 
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profissional competente. No entanto, como no caso em tela o Responsável Técnico pode 

ser arquiteto, logo a exigência legal também seria suprida com o registro no CAU, 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO. 

Por esse motivo a CPL, encaminhou para esta AJUR, para análise e manifestação.  

 Esta é a breve síntese. Vistos. 

II – DA TEMPESTIVIDADE  

Ressalta-se que a impugnação/esclarecimento objeto desta análise é tempestiva, 

estando, portanto, de acordo com o Art. 41, § 2º da 8.666/93 e demais alterações 

posteriores. Sendo inequívoca a sua tempestividade.  

III - ANÁLISE JURÍDICA: 

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública 

compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras de serviços através da escolha da 

proposta mais vantajosa ao interesse público, bem como, às suas conveniências e 

necessidades.  

Neste interim, o procedimento licitatório, é composto de uma sucessão de atos 

preparatórios até o ato final objetivado pela Administração Pública, a contratação. Estes 

atos, por sua vez, compõem fases cada uma com seus objetivos e peculiaridades.  

Ocorre que na fase externa, a empresa BALDEZ CONSTRUTORA LTDA identificou 

que no edital, especificamente DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que representa os 

documentos que comprovam que a empresa possui condições de executar o objeto do 

edital. Que a licitantes possui experiência na área, que tem aptidão, que possui 

profissionais qualificados, etc.  não está contemplado o profissional ARQUITETO, bem 

como se o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU.  

Neste sentido, em consonância com que determina a Constituição Federal, em seu 

“Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 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 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

___________________________________________________________ 
Av. Barão do Rio Branco, n° 1060, Bairro: Centro, Santa Izabel do Pará/PA.  

 

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.” 

Da mesma forma a Lei 8666/93, em seu Art. 30 determina que:  

“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;”(GRIFEI) 

 

 É imperioso dizer que, os profissionais que possuem aptidão para o desempenho 
da realização da obra, como a situação do caso concreto, podem por analogia participar 
do certame, cumprindo os ditames do Art. 30 da Lei 8666/93.  
 

IV- CONCLUSÃO  

Diante do exposto, opina-se que está CPL, esclareça que por analogia, irá aceitar a 
todas as empresas que apresentarem como responsável técnico o profissional de 
ARQUITETURA, com o regular registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, 
bem como o CAT do responsável técnico da empresa, mantendo em sua plenitude todos 
os termos do edital e por consequência a abertura do certame na data agendada, conforme 
disposto no instrumento convocatório. 

 
 É o parecer, salvo melhor juízo. 

 Santa Izabel do Pará, 27 de julho de 2020. 

 

 

MARCELO DA ROCHA PIRES  
ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL – PMSIP 

OAB/PA 23.535 
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