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A Comissﬁo de Licitagéo da Prefeitura Municipal de Milh5- Ce
Ref. Tomada de Pregos No. 1407.01l21-TP
A/C Exmo. Sr. Presidente da Comissﬁo de Licitagio.
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A SEDNA ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Av. Presidente Eurico Dutra, 1001 — Vila
Coqueiro - CEP: 63.502-643 - lguatu/CE, inscrita no CNPJ n9 06.197.577/0001-11 e
inscrigﬁo Estadual n9 06.739211-3, representado pelo seu responsével técnico e
ENGENHEIRO CIVIL 0 Sr Francisco Célio de Aralijo Assungao Lima, portador da carteira de

identidade - RG n9 94002052154 SSP-CE e do CPF n9 703.319.283-53, por seu
representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, , a fim de interpor
lmpugnagao ao Edital Tomada de Pregos No1407.01/21-TP:

I - FATOS
Vemos por meio deste solicitar a impugnagao ao Edita de Tomada de Pregos no.
1407.01l21-TP em virtude deste solicitar que a empresa esteja inscrita em 02 Conselhos

no CAU e no CREA, sabemos que a maioria dos Editais estes pedem que as empresas
sejam inscritas em apenas em 01 dos Conselhos, pois quando isto acontece pode-se
parecer que existe 01 certo DIRECIONAMENTO PARA 01 EMPRESA do referido Edital para

alguma empresa "X", visto que se a empresa esté inscrita no CAU o Responsével Técnico
Engenheiro Civil ou Engenheiro Elétrico pode ser contratado perante CLT ou Contrato de
/'\

Prestagéo de Servigos, sem necessidade da empresa estar inscrita no CREA, ou vice versa,
se a empresa esté inscrita no CREA n50 ha necessariamente a necessidade da empresa

esté inscfita no CAU, pois a empresa pode contratar o Arquiteto através do regime CLT
ou através de Contrato de Prestagao de Servigos. Salientamos que n50 existe

embasamentosjuridicos na Lei 8.666/93 sobre a exigéncia infundada de tal tem.
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TCU: é ilegal exigir prova de quitagao com o CREA.
Licitagao 10/04/2019 Por Equipe Técnica
O art. 30, inc. l, da Lei n9 8.666/93 define como documento comprovante de
qualificagao técnica, 0 registro ou inscrigao na entidade profissional competente.

Assim, se o objeto envolvido no processo de contratagao demandar a atuagao de
profissional sujeito a registro e fiscalizagéo por Conselho Profissional, seré
,.-\

adequado realizar essa exigéncia.
O que se tem verificado, contudo, é que em vez de exigir a comprovagao do registro,
exige-se a prova de quitagao de obrigagoes perante o Conselho Profissional
respectivo, o que nao encontra amparo legal.
No Ultimo Boletim de Jurisprudéncia, o Tribunal de Contas da Uniéo foi expresso
quanto ao ponto:
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DO REGISTRO OU INSCRIQAO DA EMPRESA LICITANTE NA ENTIDADE PROFlSSlONAL CREA

OU CAU A jurisprudéncia dos Tribunais de Contas determina que o visto do CREA seja
exibido somente no momento da contratagao, sendo pacifico o entendimento do TCU de
que 0 instante apropriado para o atendimento de tal requislto é o momento de inicio do

exercicio da atividade, que se da com a contratagao e néo na fase de habilitagao, sob pena
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de comprometimento da competitividade do certame. Ainda, segundo o TCU a fase de
habilitagao tem por objetivo aferir se os particulares interessados em contratar com a
Administragao Pfiblica preenchem os requisitos subjetivos minimos capazes de gerar a
presungﬁo de que terao condigoes de executar seu objeto de modo adequado através de
atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito pliiblico ou
privado e de que os registros ou inscrigoes nas entidades profissionais CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Arquitetura) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
se d§o necessérios no inicio de vigéncia do contrato e/ou inicio da atividade do objeto
licitatério. (GRIFO NISSO).
No proprio Edital no item QUALIFICACAO TECNICA, este mesmo edital da Tomada de
Pregos no. 1407.01/21-TP nos subitens:
/X

4.2.4.1 Prova de inscrigao, ou registro, e regularidade da LICITANTE junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),

da localidade da sede da PROPONENTE;

OBS: o EDITAL PEDE QUE ESTEJAM NO QUADRO TECNICO (EQUIPE MlNlMA):
01 ENGENHEIRO CIVIL;
01 GEOLOGO;
01 ARQUITETO;
01 ENGENHEIRO ELETRICO;
01 TECNICO EM EDIFICAQCES;
/-\

OBS: O REFERIDO EDITAL ESTA PRONTAMENTE DIRECIONADO PARA" EMPRESA A, FORA
QUE O MESMO OBJETO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,FOl
LlClTADO COM VALOR 05 (ClNCO)VEZES MENOR QUE MILHA.

4.2.4.2 Prova de inscrigao, ou registro, e regularidade do (s) responsavel (is) técnico (s)

vinculado (s) a LICITANTE e detentor (es) de Certidao de Acervo Técnico apresentada (s)
junto ao Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU), da localidade da sede, do (s) responsavel (is) técnico (s), este documento
devera indicar também a relagao das empresas em que o profissional contratado configure
como responsével técnico ou poderé ser apresentado declaragao ou outro documento
comprobatorio do conselho para esta finalidade , qual seja, indicar a relagao das empresas
em que o profissional contratado configure como responsavel técnico.
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Podemos observar uma discrepancia incabivel, pois se no subitem se pede os 02 conselhos
que a LICITANTE esteja inscrita, porém no subitem pede que o detentor do Atestado esteja
inscrito no CREA ou no CAU, que é o correto a palavra "ou", ou seja, o item deveria
mencionar que a LICITANTE deveria estar inscrita no CREA ou no CAU, pois assim estaria
seguindo a orientagao do TCU (Tribunal de Contas da Uniao).
O edital deveria frisar no caso de empresa nova com menos de 01 ano de abertura, esta
n§o possui nem Termo de Abertura, nem Termo de Encerramento e nem indices, ou seja,
o edital deveria fazer mengao a este ponto para com isso as empresas novas soubessem
dessa informagao, para com isso aumentasse o miimero de participantes, pois enquanto
mais empresas participantes melhor para 0 municipio que este teré um niimero maior de
concorrentes e consequentemente uma proposta mais vantajosa para o municipio.
Segundo as orientagoes do COMPRASNET, em seu link de duvidas:
"35 — A empresa que iniciar suas atividades no mesmo ano corrente é sujeita a apresentar

o balaneo?
R - Sim, a empresa fica obrigada de apresentar o balango de abertura. A demonstragao

contabil devera conter a assinatura do representante legal da empresa, do técnico
responsavel pela contabilidade, e a evidéncia de terem sido transcritos no livro diario, e

este, necessariamente, registrado no Departamento Nacional de Registro de Comércio DNRC ou Junta Come-rcial ou érgao equivalente. No caso de sociedades civis tais
documentos poderao ser registrados em cartorio competente".
A respeito do tema, cite-se ligao de Margal Justen Filho, em seus "Comentarios a Lei de

Licitagfjes e Contratos Administrativos":
No substitutivo do Senado, previa-se a possibilidade de apresentagao do ”balango de
abertura”, o que supunha que a empresa comparecesse a licitagao ainda no curso do

primeiro exercicio do sua existéncia. Embora suprimida tal previsao do texto final da Lei,
nao-ha empecilho a que tal ocorra. E que a exigéncia de demonstragoes financeiras do
exercicio anterior nao pode ser interpretada como exigéncia de atuagao ha’ mais de um

ano. Se tives$e tal significagéo, estaria sendo introduzido mais um requisito de habilitagéo,
no émbito temporal. A Lei nao disciplina prazos minimos de existéncia de uma sociedade

para ser contratada pelo Estado. Logo, empresas recém-constituidas, se preencherem os
demais requisitos de habilitagao (inclusive e especialmente os de natureza técnica), nao
podern ser excluidas através de aplicagao extensiva de requisitos relacionados com a
capacitagao economicdfinanceira. (...) Por isso, as sociedades constituidas no curso do

proprio exerclcio podem participar da licitagao, mediante exibigao do balango de abertura.
(ob. cit. 15% ed. Dialética. S50 Paulo:2012. P. 540).
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No mesmo sentido seguem os mais diversos tribunals brasileiros, conforme atestam os
julgados abaixo reproduzidos:

MANDADO DE SEGURANCA LICITACAO Empresa constitulda ha menos de um ano
Apresentagao do Termo de Abertura e de Encerramento Possibilidade A empresa

constitulda héi menos do um ano pode participar da licitagio mediante exibigao do balango
de abertura — lnteligéncla do artigo 31, inciso l, cla Lei 8.666/93 Sentenga manticla Recurso
despr0vid0.(Tl-SP — REEX: 44772720118260634 SP OOO4477~27.201l.8.26.0634, Relatori

Wanderley José Federighi, Data de Julgamento: ll/07/2012, 12§ Cémara de Direito
Publico, Data de Publicagaoz 14/08/2012).

Assim 0 referido edital de Tomada de Pregos no. 2021.03.08.001 deveria apresentar as
informagoes supra acima citadas, para proporcionar 01 maior esclarecimento a todos 05
participantes.
ll — DOS PEDIDOS

Conforme exposto acima, solicitamos a I P
'
I
O
1407.01I21-TP, para que assim possa garantir um maior ndmero de participantes bem
e assim uma proposta mais vantajosa ao municipio, e nao colocando itens editalicios
desnecessérios (item Qualificagao Técnica) e, que com isso restringe o numero de
participantes, e para assim n50 paira duvidas que o referido edital esta favorecendo
. algum tipo de empresa A, B ou C.
Ciente que seremos atendido, ficamos no aguardo.

IGUATU-CE, 02 de Agosto de 2021
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FRANCISCO céuo DE ARAUJO ASSUNCAO LIMA
ENGENHEIRO ClVlL CREA-CE: 14.153-0
RESPONSAVELTECNICO

Q
SEDNA ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 06.197577/0001-11

$1

Email: sednaengenharia17@gmail.com
Telefone (ZAP): (88) 9.92235786
Endereoo: Av. Presidente Eurico Dutra, 1001, Vila Coqueiro — lguatu — CE CEP: 63.500000

