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PARECER TÉCNICO 004/2022 – Setor de Engenharia 

 

Assunto: Análise de documentação de habilitação de empresas – Qualificação técnica 

operacional e profissional conforme especificações do Edital  

Licitação: Edital Tomada de Preços nº TP/2022.003-PMA  

Requerente: Prefeitura Municipal de Araguatins/TO – Comissão Permanente de Licitação.  

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em blocos 

sextavados no município de Araguatins/TO.  

1. Princípio 

No dia 18 de abril de 2022, iniciou-se a análise da documentação referente a Qualificação 

Técnica Operacional e Profissional conforme Edital em referência, pelo Setor de Engenharia. 

As documentações foram analisadas levando em consideração a sua elaboração dentro das 

boas técnicas da engenharia e as especificações do edital.  

“O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os 

tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 

maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 

controle.” (Lei 8.666/93, Art. 45) 

Após exame das documentações das licitantes, os mesmos foram analisados de forma 

ordenada desconsiderando a ordem alfabética do nome das empresas. Os itens avaliados de 

acordo com o Edital foram especificamente: 

3.1.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) de cópia da(s) respectiva(s) 

Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT, 

que comprove(m) que o Responsável Técnico da empresa executou serviços em características 

equivalentes ou superior com o objeto licitado; 

3.1.2.1. Os atestados devem somar, pelo menos, à quantidade exigida neste edital, assim considerados: 
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3.1.2.2. Os atestados deverão estar em nome do Engenheiro (a) que conste no quadro técnico da 

Licitante, podendo ter sido assinado em conjunto; 

3.1.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração formal de disponibilidade dos seus 

equipamentos mínimos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem como que 

disponibilizará do seu pessoal técnico especializado para a realização dos serviços de manutenção, 

objeto deste certame, conforme preceitua o parágrafo 6º do Art. 30 da Lei 8666/93. O não cumprimento 

dessa exigência, será motivo de inabilitação da licitante; 

3.1.7 Termo de Visita Técnica, da empresa licitante que comprove ter, a mesma, pleno conhecimento do 

local e condições de execução da obra e serviços. Sendo que a Visita Técnica poderá ser efetuada pelo 

responsável técnico da empresa ou outra pessoa habilitada para este fim, mediante prévio agendamento 

junto a Secretaria de Obras, no horário das 08 horas às 13 horas no prédio sede. A visita técnica será 

realizada até o último dia útil que antecede a abertura dos envelopes das 08 horas às 13 horas com as 

licitantes agendadas ou não, desde que estejam cadastradas; 

§ ÚNICO: A Ausência do Termo de Visita Técnica fornecido pela Secretaria 

não impossibilitará a habilitação da Licitante, desde que a mesma declare, 

via de seu representante legal com assinatura reconhecida em cartório, 

que tomou conhecimento do(s) local(is) e condições de execução da(s) 

obra(s) (Acórdãos TCU nºs. 1.174/2008, 1.599/2010, 874/2007, 

1.332/2006, 1631/2007 e 021.115/2010-9). 

3.1.15. Registro da empresa e do(s) responsável(s) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA com jurisdição sobre o domicilio da sede do licitante. Deverão também 

apresentar a certidão com visto do CREA/TO, as empresas cujo domicilio da sede esteja localizado fora 

do Estado do Tocantins (Lei n.º 5.194/66 e Resolução n.º 413/97 e 336/89 do CONFEA). 

2. Análise Técnica dos documentos 

A empresa CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ 

08.569.476/0001-50 apresentou Atestados Técnicos onde foram considerados somente 

aqueles que acompanharam a Certidão de Acervo Técnico Registrado pelo órgão 

CREA/Confea. 3.1.2 A análise foi realizada na CAT nº 129/2010 e CAT nº 463640/2020. 3.1.2.1 

A CAT nº 129/2010 não contém itens com características similares das especificações dos 

serviços solicitados; a CAT nº 463640/2020 apresentou itens de Pavimentação em Bloquetes 

com 4.068,20m² e Meio-fio com 85m; valores inferiores ao exigido no item e não contempla o 

item Execução de Passeio. 3.1.2.2 O profissional indicado consta no quadro técnico da 

empresa conforme Certidão apresentada, porém a CAT não é do profissional indicado. 3.1.3 

Foi apresentada a declaração de disponibilidade. 3.1.7 Foi apresentada a Declaração de 
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conhecimento da obra. 3.1.15 A empresa apresentou as Certidões de Registro da empresa e 

do(s) profissional(is) emitidas pelo CREA. 

 Consideração: A empresa não atendeu as especificações dos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do 

Edital. 

A empresa FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 32.611.684/0001-54 

apresentou Atestados Técnicos onde foram considerados aqueles que acompanharam a 

Certidão de Acervo Técnico Registrado pelo órgão CREA/Confea. 3.1.2 Foram analisadas as 

CAT’s nº 444457/2018, 444458/2018 e 461821/2020. 3.1.2.1 A CAT nº 444457/2018 

apresentou o item Meio-Fio com 187,3m e Pavimento em piso intertravado com 4496,61m². A 

CAT nº 444458/2018 apresentou o item Pavimento em piso intertravado com 

284,94m²+203,27m². A CAT nº 461821/2020 apresentou o item Passeio (calçada) com 

143,54m³ e Meio Fio com 50,60m. Em resumo, os totais dos itens somam-se: Pavimento em 

piso intertravado com 4.984,82m²; Meio-Fio com 237,90m e Passeio (calçada) com 143,54m³. 

3.1.2.2 O profissional indicado na CAT e na declaração consta no quadro técnico da empresa 

conforme Certidão apresentada. 3.1.3 Foi apresentada a declaração de disponibilidade. 3.1.7 

Foi apresentada a Declaração de conhecimento da obra, porém a assinatura não foi 

reconhecida a assinatura em cartório. 3.1.15 A empresa apresentou as Certidões de Registro 

da empresa e do(s) profissional(is) emitidas pelo CREA. 

 Consideração: A empresa não atendeu as especificações dos itens 3.1.2.1 e 3.1.7 do 

Edital. 

A empresa CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 27.976.907/0001-

47 apresentou Atestados Técnicos onde foram considerados aqueles que acompanharam a 

Certidão de Acervo Técnico Registrado pelo órgão CREA/Confea. 3.1.2 A análise foi realizada 

nas CAT’s nº 465912/2021 e 468728/2021. 3.1.2.1 A CAT nº 465912/2021 apresentou o item 

Meio-Fio com 2.420,70m e Pavimento em piso intertravado com 8.323,90m² e Passeio 

(calçada) com 217,86m³. A CAT nº 468728/2021 apresentou o item Pavimento em piso 

intertravado com 1.192,40m², o item Passeio (calçada) com 40,06m³ e Meio Fio com 476,96m. 

Em resumo, os totais dos itens somam-se: Pavimento em piso intertravado com 9.516,30m²; 

Meio-Fio com 2.897,66m e Passeio (calçada) com 257,92m³. 3.1.2.2 O profissional indicado na 

CAT e na declaração consta no quadro técnico da empresa conforme Certidão apresentada. 

3.1.3 Foi apresentada a declaração de disponibilidade. 3.1.7 Foi apresentada a Declaração de 

conhecimento da obra. 3.1.15 A empresa apresentou as Certidões de Registro da empresa e 

do(s) profissional(is) emitidas pelo CREA. 
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 Consideração: A empresa atendeu as especificações dos itens em referência 

constantes do Edital. 

A empresa CTHT BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 35.651.632/0001-08 apresentou Atestados 

Técnicos onde foram considerados aqueles que acompanharam a Certidão de Acervo Técnico 

Registrado pelo órgão CREA/Confea. 3.1.2 A análise foi realizada nas CAT’s nº 255159/2021, 

231017/2021 e 259869/2022. 3.1.2.1 A CAT nº 255159/2021 apresentou o item Meio-Fio com 

900m+1860m e Piso de concreto com 232,50m³+232,50m³. A CAT nº 231017/2021 apresentou 

o item Piso de concreto com 90,25m³+187,50m³ e Meio Fio com 570m+900m. A CAT nº 

259869/2022 apresentou item Meio-Fio com 1.236m+ 1.266m+ 1.410m+ 1494m+ 1569m+ 

1608m, Piso de concreto com 206m³+ 232,10m³+ 235m³+ 249m³+ 274,58m³+ 288,10m³. Em 

resumo, os totais dos itens somam-se: Meio-Fio com 12.813m e Passeio (calçada) com 

2.127,53m³.  3.1.2.2 O profissional indicado na CAT e na declaração não consta no quadro 

técnico da empresa conforme Certidão apresentada. 3.1.3 Foi apresentada a declaração de 

disponibilidade. 3.1.7 Foi apresentada a Declaração de conhecimento da obra. 3.1.15 A 

empresa apresentou as Certidões de Registro da empresa e do(s) profissional(is) emitidas pelo 

CREA. 

 Consideração: A empresa não atendeu as especificações dos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do 

Edital. 

A empresa CONSTRUTORA PONTE ALTA LTDA, inscrita no CNPJ 07.707.082/0001-58 

apresentou Atestados Técnicos onde foram considerados aqueles que acompanharam a 

Certidão de Acervo Técnico Registrado pelo órgão CREA/Confea. 3.1.2 A análise foi realizada 

nas CAT’s nº 475889/2022 e nº 220/2012. 3.1.2.1 A CAT nº 475889/2022 apresentou o item 

Meio-Fio com 1.050m e Calçada em concreto com 110,25m³. A CAT nº 220/2012 apresentou o 

item Blocos sextavados com 12.348,40m² e Meio Fio com 3.400m. Em resumo, os totais dos 

itens somam-se: Meio Fio 4.450m; Calçada em concreto 110,25m³ e Piso intertravado 

12.348,40m². 3.1.2.2 O profissional indicado na CAT não consta no quadro técnico da empresa 

conforme Certidão apresentada. O profissional apresentado na Carta de Apresentação não é o 

mesmo que apresentou os acervos técnicos. 3.1.3 Foi apresentada a declaração de 

disponibilidade. 3.1.7 Foi apresentada a Declaração de conhecimento da obra. 3.1.15 A 

empresa apresentou as Certidões de Registro da empresa e não apresentou a Certidão de 

Registro do profissional detentor do atestado incluso no quadro técnico da empresa.  

 Consideração: A empresa não atendeu as especificações dos itens 3.1.2.1, 3.1.2.2 e 

3.1.15 do Edital. 
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A empresa A.P.L. SOARES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 01.497.264/0001-65 

apresentou Atestados Técnicos onde foram considerados aqueles que acompanharam a 

Certidão de Acervo Técnico Registrado pelo órgão CREA/Confea. 3.1.2 A análise foi realizada 

nas CAT’s nº 832545/2020, 821976/2019, 839403/2021, 833393/2020. 3.1.2.1 A CAT nº 

832545/2020 não apresenta item relacionado ao exigido; a CAT 821976/2019 apresentou 

6.075m² de Pavimento com blocos intertravados, Meio-Fio com 810m e Calçada de concreto 

com 85,05m³; a CAT 839403/2021 apresentou o Item Piso intertravado com 900m. Em resumo, 

os totais dos itens somam-se: Pavimento intertravado com 6.975m², Meio Fio com 810m e 

Calçada de concreto com 85,05m³. 3.1.2.2 O profissional indicado na CAT consta no quadro 

técnico da empresa conforme Certidão apresentada. O profissional apresentado na Carta de 

Apresentação é o mesmo que apresentou os acervos técnicos. 3.1.3 Foi apresentada a 

declaração de disponibilidade. 3.1.7 Foi apresentada a Declaração de conhecimento da obra. 

3.1.15 A empresa apresentou as Certidões de Registro da empresa e Certidão de Registro do 

profissional detentor do atestado incluso no quadro técnico da empresa. 

 Consideração: A empresa não atendeu as especificações do item 3.1.2.1 do Edital. 

 

É importante ressaltar que os itens foram analisados conforme solicitados pelo Edital 

em referência, no que tange a elementos pertinentes a Engenharia, sendo a decisão ou 

qualquer tipo de confirmação final da Empresa vencedora do certame, considerando sua 

habilitação, apresentação do menor preço e correta apresentação de documentos; este, 

será realizado pelo Setor de Licitações através da Presidente da Comissão.  

Por fim, este é o parecer do setor de engenharia do Município, cabe à comissão permanente 

de licitação analisar os fatos e tomar as devidas decisões do processo. 

 

Araguatins/TO em 20 de abril de 2022. 
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