ENG9 Construção Civil Eireli-ME
Curitiba, 08 de Junho de 2020.
A Empresa ENG9 CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME, situada na rua Pasteur, nº 463, Água Verde, em
Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 03.466.072/0001-17, registrada no Cadastro do ICMS sob o nº
90687536-59 e portadora da Inscrição Municipal nº 392416-1, neste ato representada pela sua
Representante Legal Srª. Debora Vieira Compoy, respeitosamente comparece à presença da
Comissão Permanente de Licitação, para na forma do art. 109, inc. I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93,
formalmente protocolar
IMPUGNAÇÃO QUANTO A EXIGENCIA DE DEPOSITO ANTECIPADO DE CAUÇÃO E CAPACITAÇÃO
TÉCNICO-OPERACIONAL
I – DOS FATOS
O edital de Concorrencia º 04/2018 com abertura prevista para 30/06/2020 apresenta em seu
conteúdo os seguinte itens sobre a Qualificação Econômico-financeira:
“5.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(...)
5.5.4 – Comprovante de recolhimento da garantia de participação na presente
licitação no valor R$ 148.384,00 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e
oitenta e quatro reais), correspondendo a aproximadamente 1% do valor
orçado para a obra.
5.5.4.1 – Os licitantes deverão obrigatoriamente comparecer a Sala de Reuniões
da Comissão Permanente de Licitação, localizado na SBN Quadra 02 bloco C, sala
105, edifício Phenícia – SEDF, para apresentação do documento de caução e
consequente emissão de Documento de Arrecadação que será realizado
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
5.5.4.2. – O licitante poderá optar por uma das modalidades: caução em dinheiro
ou em títulos da dívida pública (devendo ocorrer a emissão sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda) seguro-garantia; ou fiança bancária bancária,
conforme previsto no art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.
5.5.4.3 – O recolhimento da caução de participação deverá ser efetuado junto a
Comissão de Licitação que expedirá documento à tesouraria da Secretaria da
Fazenda do Distrito Federal, responsável pela emissão do comprovante que
deverá ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação
(envelope nº 01), no dia da realização do certame.
5.5.4.4 – A não apresentação do comprovante de recolhimento da garantia de
participação, na forma do disposto no subitem 5.5.4, acarretará na inabilitação da
licitante.
5.5.4.5 – A solicitação da devolução da garantia ocorrerá após a realização da
licitação, por meio de documento protocolado pela interessada acompanhada da
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2ª via da Guia de Recolhimento, junto à tesouraria da Secretaria de Estado de
Fazenda do DF.
5.5.4.6 – Os comprovantes de garantia de participação na presente licitação
deverão ter prazo mínimo de 90 (noventa) dias.”
A Comissão de Licitação está exigindo o depósito antecipado de caução, atentamos para a ilegalidade
desta ação, pois, além de saber antecipadamente quantas empresas participarão do certame,
dificulta que as empresas que não possuem sede no Distrito Federal efetuem o referido deposito.
Sobre o assunto em tela seguem alguns precedentes do Tribunal de Contas da União:
“Acórdão
Acórdão 447/2018-Plenário
Data da sessão
07/03/2018
Relator
JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Enunciado
É ilegal a exigência de recolhimento da garantia de participação dos licitantes em
data anterior à apresentação das propostas, pois contraria os arts. 31, inciso III, e 43,
inciso I, da Lei 8.666/1993.
Excerto
Relatório:
Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas
no Município de Vilhena/RO, relacionadas a irregularidades nos processos licitatórios
de Tomada de Preços 13 e 14/2017/CPLMO (processos 4178 e 4179/2017/Semed) .
2. As Tomadas de Preços 13 e 14/2017/CPLMO (processos 4179 e 4178/2017/Semed,
respectivamente) , têm por objetos a construção de duas escolas, uma para cada
processo licitatório, referente ao projeto espaço educativo urbano II seis salas,
Projeto FNDE, por meio do Termo de Compromisso PAR 31346, com área total de
854 m², cada escola.
[...]
9. Em resposta à oitiva/diligência promovida por esta Secretaria, por meio dos Ofícios
878 e 879/2017-TCU/SECEX-RO (peças 9 e 10) , datados de 7/11/2017, o Município
de Vilhena/RO apresentou, tempestivamente, as informações e/ou esclarecimentos
constantes das peças 17-18.
10. O município alegou que de fato foi exigida a caução como condição para
participação, porém não há que se falar em irregularidade vez que foi exigida apenas
a caução em detrimento da comprovação do capital, ademais a previsão de tal
exigência está inserida no artigo 31, III, da Lei n° 8.666/93 (peça 17, p. 2) .
[...]
12. A Secex-RO, em instrução pretérita (peça 21) , assinalou que a irregularidade, in
casu, não estava em exigir caução em detrimento da comprovação do capital, como
fora salientado pela Controladora de Licitações do município, e sim a exigência de
garantia da proposta na forma de caução de 1% para participação no certame,
protocolada três dias antes da abertura junto à CPL.
13. Com efeito, entendeu-se que não merecia prosperar a manifestação do
representado, tendo em vista que não elidiram a irregularidade constatada, tendo
apenas tergiversado sobre o questionamento suscitado, pois a exigência de
prestação de garantia antes do prazo para entrega dos demais documentos de
habilitação, além de risco de conluio no certame, fere os princípios da universalidade
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e da competitividade, e contraria diversos dispositivos da Lei de Licitações: arts. 4º;
21, § 2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I.
Voto:
2. Em instrução inicial, a Secex/RO concluiu que as seguintes exigências do edital
eram restritivas à competitividade e justificavam a suspensão cautelar dos certames,
providência que autorizei mediante despacho, posteriormente ratificado por este
Plenário nos termos do Acórdão 2.470/2017-TCU:
2.1. exigência de garantia da proposta na forma de caução correspondente a 1% do
valor estimado da contratação, cujo comprovante de depósito deveria ser entregue
três dias antes da abertura junto à CPL, com violação aos princípios da universalidade
e da competitividade, e de diversos dispositivos da Lei de Licitações: arts. 4º; 21, § 2º;
31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I;
[...]
3. Promovida a oitiva do município, os elementos trazidos foram analisados pela
Secex/RO e considerados insuficientes para descaracterizar as irregularidades. Não
obstante, foi constatado que, em alteração promovida ainda antes do ingresso desta
representação, a obrigatoriedade de visita técnica ao local da obra (subitem 2.2,
acima) havia sido retirada dos editais. Além disso, posteriormente foi trazida aos
autos a notícia de que, após a realização das sessões de abertura das propostas, as
licitações vieram a ser revogadas pelo ente municipal.
4. Desse modo, visto que uma das desconformidades apontadas constava dos editais
por ocasião das sessões inaugurais dos certames, cabe julgar parcialmente
procedente a representação e dar ciência ao município acerca da irregularidade, bem
como considerar, conforme proposto pela Secex/RO, prejudicada, por perda de
objeto, a cautelar adotada anteriormente nos autos.
Acórdão:
9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar adotada em
7/11/2017, confirmada pelo Acórdão 2.470/2017-Plenário, ante a revogação das
licitações em questão;
[...]
9.4. dar ciência ao Município de Vilhena/RO, de modo a evitar a repetição em futuros
certames patrocinados com recursos federais, de que a exigência de garantia da
proposta na forma de caução para participação no certame, a ser comprovada antes
da abertura das propostas junto à CPL, fere os princípios da universalidade e da
competitividade e afronta os seguintes dispositivos da Lei de Licitações: arts. 4º; 21, §
2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I;
Acórdão
Acórdão 3014/2015-Plenário
Data da sessão
25/11/2015
Relator
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Enunciado
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É ilegal a exigência de recolhimento de garantia de participação dos licitantes em
data anterior à apresentação das propostas, pois contraria os artigos 31, inciso III, e
43, inciso I, da Lei 8.666/1993.
Excerto
Voto:
27. Quanto às duas outras irregularidades pontuadas, relacionadas aos
procedimentos administrativos que culminaram com a designação da Esaf para
realizar o concurso e [...]
28. Com efeito, segundo demonstrado no Relatório, a escolha da Esaf por entes da
Administração, para realizar concursos públicos, não requer o procedimento da
licitação, a qual é dispensável na hipótese, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei
8.666/1993, verbis:
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
29. Essa possibilidade foi reconhecida por este Tribunal na resposta à consulta
veiculada no Acórdão 1.111/2010 - Plenário, cuja fundamentação mencionou a Esaf
como exemplo de ente qualificado nos termos do aludido dispositivo da Lei de
Licitações. O sumário daquela deliberação bem sintetiza a questão então enfocada,
que também se amolda ao caso presente:
CONSULTA. DÚVIDAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM
LICITAÇÃO, DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
COM VISTAS AO RECRUTAMENTO E À SELEÇÃO DE PESSOAL PARA OS QUADROS DA
ECT. PRECEDENTE DO TCU SOBRE O TEMA. ESCLARECIMENTO. ARQUIVAMENTO.
- O art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666, de 1993, autoriza a contratação direta, por
meio de dispensa de licitação, de instituição qualificada na forma do dispositivo,
ainda que seja viável a competição.
30. Também restou bem demonstrado que, sendo a Esaf e o MPOG órgãos
vinculados a uma única pessoa jurídica - a União -, não caberia a figura do contrato,
haja vista a absoluta ausência do pressuposto essencial do acordo de vontades, o que
requer a existência de duas ou mais pessoas. Essa dicção já foi assentada pelo
Tribunal, por exemplo, no Acórdão 1.266/2004-2ª Câmara - Gab. do Min. Subst.
Marcos Bemquerer), referente às atividades da Imprensa Nacional.
31. Dessa forma, a Selog considera acertada a solução adotada no caso concreto pelo
MPOG, que foi o termo de cooperação em lugar do contrato.
32. Não obstante essa conclusão, a unidade instrutiva considera que, mesmo no caso
em análise - em que o contrato é juridicamente inviável - ainda caberia seguir os
procedimentos definidos no art. 26 da Lei de Licitações para a hipótese de dispensa
de licitação. E, assim, propõe "que se dê ciência ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão que a contratação entre órgãos [sic] da administração direta,
seja por dispensa ou inexigibilidade, deve seguir os ditames do art. 26 da Lei
8.666/1993."
33. Com as devidas vênias, considero inadequada essa última conclusão.
34. Isso porque, conforme demonstrado, não cabe, na espécie, a figura do contrato.
[...]
40. Em face dessas ponderações, considero que, em relação ao termo de cooperação
comentado neste processo, a imposição ao MPOG do uso dos procedimentos
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definidos no art. 26 da Lei de Licitações, além de não se aplicar à espécie - porque
não se trata de relação contratual nem há onerosidade envolvida -, choca-se com os
princípios da eficiência e da racionalidade administrativa. Portanto, deixo de acolher
a proposta da Selog sobre o ponto em questão.
Acórdão
Acórdão 2074/2012-Plenário
Data da sessão
08/08/2012
Relator
RAIMUNDO CARREIRO
Enunciado
A exigência de apresentação de garantias anteriormente à data prevista para entrega
dos documentos de habilitação e da proposta de preços afronta o disposto no art. 43,
inciso I, da Lei 8.666/1993.
Resumo
Representação de empresa acusou possíveis irregularidades no edital da
Concorrência 2/2012 promovida pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Embu das Artes/SP, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada
para execução de obras de contenção de encostas em áreas de risco naquela
localidade. Entre os supostos vícios apontados, destaque-se a exigência de
apresentação de garantia da proposta até o 3º dia útil anterior à data prevista de
entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. Instada a se
pronunciar acerca desse quesito, o município assinalou que buscava evitar que
empresas sem reais condições de executar o contrato participassem do certame.
A unidade técnica, no entanto, ressaltou que, consoante disposto no art. 31, III, da
Lei 8.666/93, "a apresentação de comprovante de garantia faz parte da
documentação relativa à qualificação econômico-financeira das licitantes, exigida
como requisito de habilitação do certame". E que, por isso, "deve acompanhar o
restante da documentação relativa à fase de habilitação, exigível tão somente a
partir do dia de entrega da respectiva documentação, a qual deve ser entregue em
envelope lacrado à comissão de licitação na data marcada para recebimento e
abertura de documentos de habilitação e propostas". Não haveria, pois, amparo legal
para a exigência de apresentação de documento referente à fase de habilitação
"previamente à data marcada para o recebimento e a abertura dos envelopes",
consoante já decidido pelo Tribunal nos Acórdãos n.ºs 2.095/2005 e 2.993/2009,
ambos do Plenário. O relator, em linha de consonância com tal manifestação,
ponderou que a garantia financeira para a execução da obra "é um dos requisitos de
habilitação do certame e é parte integrante da documentação relativa à qualificação
econômico-financeira das licitantes enumerada no citado artigo da Lei 8.666/93".
Deve, portanto, "acompanhar o restante da documentação relativa à fase de
habilitação". E arrematou: "Exigi-la previamente à data marcada para o recebimento
restante da documentação relativa a essa fase contraria o art. 43, inciso I, da Lei
8.666/1993, e permitiria à Prefeitura de Embu das Artes conhecer de antemão as
empresas interessadas na licitação, o que poderia, em certas circunstâncias,
comprometer a lisura do certame ...". O Tribunal, em face desse e de outros vícios,
decidiu: I) assinar prazo para a anulação da referida Concorrência 2/2012; II) alertar a
entidade com o intuito de evitar a reincidência de vícios, quando da republicação de
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edital que tenha por objeto a realização das citadas obras. Precedentes
mencionados: Acórdãos n.ºs 2.095/2005 e 2.993/2009, ambos do Plenário.
Excerto
Voto:
6. [...] foi identificado no edital da licitação em comento outra irregularidade, a saber:
exigência da apresentação da garantia de que trata o art. 31 da Lei nº 8.666/93 até o
3º dia útil anterior à data prevista de entrega dos documentos de habilitação e
proposta de preços (subitem 1.3.1 do Anexo I do edital) . Essa garantia financeira
para a execução da obra é um dos requisitos de habilitação do certame e é parte
integrante da documentação relativa à qualificação econômico-financeira das
licitantes enumerada no citado artigo da Lei nº 8.666/93. Portanto, deve acompanhar
o restante da documentação relativa à fase de habilitação. Exigi-la previamente à
data marcada para o recebimento restante da documentação relativa a essa fase
contraria o art. 43, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e permitiria à Prefeitura de Embu
das Artes conhecer de antemão as empresas interessadas na licitação, o que poderia,
em certas circunstâncias, comprometer a lisura do certame, consoante apontou a
unidade técnica.
7. As obras em questão não iniciaram, e a Concorrência nº 2/2012 foi
voluntariamente suspensa pelo prefeito de Embu das Artes antes de ser declarado
um vencedor (dentre as duas empresas que apresentaram proposta) , até que esta
Casa se pronuncie definitivamente sobre a matéria. Diante desse quadro, entendo
ser esse o momento adequado para a atuação deste Tribunal no sentido da correção
das distorções verificadas no edital do certame apontadas no presente processo,
evitando-se assim prejuízos futuros ao erário.
Acórdão:
9.2.2. exigência de apresentação de garantia da proposta previamente à data de
recebimento e abertura dos demais documentos relativos à fase de habilitação ao
certame, em desacordo com o art. 43, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (subitem 1.3.1
do Anexo I do edital) ;
9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Embu das Artes que informe ao Tribunal,
no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas para cumprimento do item 9.2
acima;
9.4. alertar a Prefeitura Municipal de Embu das Artes que, quando da republicação
do edital:
9.4.1. observe estritamente o disposto na Lei nº 8.666/1993, especialmente os arts.
21, inciso I, e 40, § 2º, inciso II;
9.4.2. restrinja as exigências constantes dos subitens 1.2.2, 1.2.3 e 1.3.1 do Anexo I
do edital ao efetivamente exigido pela Lei nº 8.666/1993;
9.5. determinar à Secex/SP que monitore o caso;
Para tanto, solicitamos que conforme determinados nos acórdãos acima, que tal exigência seja
retirada do Edital e que seja publicada uma nova data para a realização do certame conforme
determina o Art. 21 Inciso II §4º da Lei 8666/93.
Quanto a Qualificação Técnica o edital apresenta o seguinte texto:
“5.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ACERVO TÉCNICO:
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(...)
5.6.2. Da Empresa
Comprovação de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços
compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) e
atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da empresa deverão ser
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT(s) em nome
de profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha
figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na
documentação comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa
jurídica do licitante como a empresa contratada para a execução da obra ou
serviços, a teor do art. 64, § 3º da Resolução nº 1.025/09 – CONFEA, fornecido
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo apresentar as
seguintes características:
(...) ”
O próprio texto cita a Resolução nº 1.025/09 – CONFEA, porém, chamamos a atenção para o Art. 48
da mesma resolução onde diz o seguinte:
“Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes
de seu quadro técnico.
Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica
varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico.”
Ou seja, não adianta a empresa possuir acervos técnicos e atestados técnicos em seu nome e o
profissional não fazer mais parte de seu quadro técnico, uma vez que a Certidão de Acervo Técnico é
conferido apenas ao engenheiro responsável pelo empreendimento, independente da empresa a
qual o mesmo estava atuando.
Citamos ainda o §4º do art. 64 da Resolução nº 1.025/09 – CONFEA, vejamos:
“§ 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional 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.”
O profissional deve portanto estar figurando como responsável técnico da proponente, não sendo
legal a apresentação de documentos de profissionais que não figuram mais como responsáveis
técnicos da empresa.
O que acontece é uma interpretação errônea das atribuições e da forma de comprovação, segundo o
TCU: “A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos
profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-operacional,
abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade
empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A

E-mail:licitacao.eng9@hotmail.com

Fone/Fax: (41)2101-1758

ENG9 Construção Civil Eireli-ME
segunda é denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais
com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.”
A capacidade Técnico-operacional está ligada as condições apresentadas pela empresa, se a mesma
se encontra devidamente registrada no CREA/CAU, se a mesma possui em seu quadro técnico
profissionais habilidade para exercer a atividade ligada ao objeto da licitação. Já a capacitação
Técnico-profissional está ligada a experiencias anteriores ligadas ao profissional que faz parte do
quadro técnico da empresa, se o mesmo já executou serviços similares ao objeto licitado.
Para embasar este entendimento temos primeiramente a Lei 8666/93 que diz o seguinte:
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:
(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão,
quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis,
vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva
alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do
objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de
serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)”
A conjugação do inc. II do art. 30 e o texto final de seu §1º (após os vetos presidenciais) indica que a
comprovação da capacitação técnico-profissional dependerá de registro nas entidades profissionais
competentes.
Por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que
tem competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), “indica que ser o atestado do
Crea o documento apto a fazer prova da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa
licitante.” (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário).
O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, por sua vez, esclarece de forma expressa, que “o
atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnico-profissional para qualquer
pessoa jurídica desde que o profissional citado na CAT: (…) e que o Crea não emitirá CAT em nome da
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pessoa jurídica contratada para prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo
legal que o autorize a fazê-lo”.
Vejamos o que o TCU vem deliberando a respeito do tema:
Acórdão nº 2208/2016 – Plenário:
“Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica,
para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade
técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a
capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993) , uma vez que a
primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e
equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa.”
Acórdão nº 1849/2019- Plenário
“12. Distintas são a capacidade técnico-operacional e a capacidade técnico-profissional
de uma empresa. A primeira é uma exigência referente aos atributos próprios da
empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial, logo, é um
atributo da pessoa jurídica. Já a segunda se relaciona com a existência de profissionais
com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. O
acervo técnico é toda a experiência do profissional por ele adquirida ao longo de sua vida,
compatível com suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade
técnica – ART nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, conforme art. 47 da
Resolução 1.025/09, do Confea. O mencionado acervo técnico é obtido por meio de
Certidão de Acervo Técnico – CAT.
13. As empresas não possuem acervo técnico propriamente dito. Conforme o art. 48 da
Resolução 1.025/2009 do Confea, a pessoa jurídica terá a capacidade técnico-profissional
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico. Em síntese, a empresa possui a experiência técnico-operacional e o
responsável técnico que trabalha para ela possui a experiência técnico-profissional. Dessa
forma, a empresa não precisa de um atestado de capacidade técnica registrado no Crea. O
que ela precisa é ter seu registro no Crea, por motivo da sua atividade (inciso I, do art. 30
da Lei 8.666/1993) . O profissional que é responsável técnico também deverá ter registro
no Crea, mas quem deverá registrar o atestado é o próprio profissional.
14. Em assim sendo, tem razão o representante quando afirma que a validação no Crea
dos atestados que visam comprovar a referida capacidade técnica-operacional das
empresas não tem previsão legal, pois o registro de atestados técnicos é regulado pela
Resolução 1.025/2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) .
15. O Confea tem competência para “Fixar os procedimentos necessários ao registro,
baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ao
registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão de
Certidão de Acervo Técnico - CAT”, sendo a ART “o instrumento que define, para os efeitos
legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos
às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”, e o acervo técnico o conjunto das
atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional.
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16. O acervo técnico é instrumentalizado por meio da emissão da Certidão de Acervo
Técnico (CAT) , na qual constam os assentamentos do Crea referentes às ART arquivadas
em nome do profissional, sendo então o documento oficial do Crea apto a fazer prova
da capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante.”
Solicitar Atestado Técnico em nome da empresa sem que a obra em questão tenha sido acervada
pelo CREA, seria falta de responsabilidade por parte do licitador, vejamos o que a Resolução nº
1025/2009 diz a respeito da regularidade da execução de serviços técnicos:
“DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da
ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o
desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.”
A mesma resolução estabelece o seguinte sobre o direito de posse dos acervos técnicos:
“DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL
Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do
profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de
anotações de responsabilidade técnica.
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas
ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:
I – tenham sido baixadas; ou
II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a
execução de parte das atividades nela consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo
conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em
função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro
técnico.”
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Uma vez que o próprio Conselho de Classe não reconhece ou emite Acervo Técnico em nome de
Pessoa Jurídica, não há como o órgão licitante exigir a apresentação de um documento o qual não
pode ser validado em nome da Pessoa Jurídica uma vez que o mesmo não a pertence.
Neste sentido citamos alguns editais de Órgãos Federais os quais já estão adotando o entendimento
correto da Lei 8666/93 e da Resolução do CREA:
 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
- RDC-e Nº 09/2019/AD, Proc. Nº
23069.008.229/2019-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA – RDC-e Nº 02/2019 Proc. Nº
23007.00024501/2019-84
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Destacamos ainda que este entendimento do TCU sobre esta irregularidade foi publicada
recentemente em seu Informativo de Licitações e Contratos nº 375 publicado em Agosto de 2019.
III – CONCLUSÃO
Com base nesses fundamentos, e visando o princípio da competitividade das licitações, a
empresa requer:
1- Que seja excluída a exigência do depósito antecipado de caução, uma vez que o mesmo
contraria o que é estabelecido por Lei, bem como o estabelecido pelo Tribunal de Contas
da União, bem como sejam respeitados os prazos estabelecidos para a realização do
certame caso haja alteração do edital.
2- Que seja excluído do rol de exigências para a participação do certame a apresentação de
Atestados/CAT em nome da empresa, pois esta exigência vai contra o estabelecido em
Lei, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, bem como o Conselho
Federal de Engenharia.
Nestes termos,
Pede-se deferimento.
Cordialmente,

ENG9
CONSTRUCAO
CIVIL
EIRELI:0346607200
0117
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