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PARECER TÉCNICO Nº 002/2016 – SETOR DE ENGENHARIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402/2016 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 
 
 
Resposta ao Memorando Interno nº 002/2016/GP 
 
 
Assunto: Solicitação de Parecer Técnico referente às exigências técnicas operacionais 
existentes no Edital de Concorrência Pública nº 001/2016, que tem por objeto a “Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de execução de Obras do Sistema de 
Esgotamento Sanitário no Âmbito do PAC 2, do Município de Jaciara/MT, referente ao 
Contrato de Repasse nº 0352.398-38/2011/PAC2/MCIDADES/CAIXA”. 
 
EMPRESAS PARTICIPANTES:  
 

1. COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP 
2. TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA 

 
A confecção deste tem como escopo a analise técnica da documentação apresentada no que 
diz respeito à Qualificação Técnica das empresas participantes do certame. A Comissão 
Permanente de Licitação relacionou em sua Ata da Sessão Pública (II - ABERTURA DOS 
ENVELOPES – PARTE B) as divergências apontadas pela mesma e, portanto, 
discorreremos sobre essas divergências e daremos nossas recomendações, conforme a seguir, 
respectivamente:  
 

1º: COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI; CNPJ: 
03.571.257/0001-91; ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, Nº 2.350, 1º Andar, Sala 111, 
Bairro Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP: 78.020-800; considerada INABILITADA por 
deixar de fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 
compatíveis em quantidades, conforme disposto no item 9.5.2 do edital licitatório, “A 
licitante deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do art. 30, II e § 1º da Lei 
n.8.666/93”, pois na Capacitação Técnica Operacional, a comprovação apresentada para 
cumprimento do item 9.7.1, não é compatível com o objeto da Licitação, mais precisamente 
nos itens “1 - Execução de assentamento de tubo de esgoto de 100 ml com comprimento 
mínimo de 18.000 metros lineares, devidamente registrado no CREA”, a empresa apresentou 
de apenas 600 metros; “2 – Atestado de execução de construção de Central de Tratamento de 
Esgoto – UASB com biofiltro, com capacidade de vazão de 28 litros por segundo, 
devidamente registrado no CREA”, o atestado apresentado pela empresa não é UASB com 
biofiltro; “3 - Atestado de execução de no mínimo 2.000 ligações domiciliares de Rede de 
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Esgoto, devidamente registrado no CREA”, o atestado apresentado é de apenas 600 ligações 
domiciliares de Rede de Esgoto. 

 
Diante do exposto acima, foi possível verificar nos documentos apresentados pela empresa 
COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, que a mesma não 
atende às exigências editalícias no que diz respeito às quantidades de Execução de 

assentamento de tubo de esgoto e ligações domiciliares de Rede de Esgoto, pois as 
quantidades apresentadas nos atestados são inferiores às exigidas pelo Edital, tais como 
relatadas na Ata da Sessão Pública (II - ABERTURA DOS ENVELOPES – PARTE B). 
Também, quanto ao Atestado de execução de construção de Central de Tratamento de 

Esgoto – UASB com biofiltro, o atestado apresentado pela empresa não possui UASB com 
biofiltro. 
 
Após todas as análises, recomendamos que seja INABILITADA a empresa COEL – 
COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento das 
exigências do Edital quanto à parte Técnica Operacional. 
 

 
2º: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA; CNPJ: 04.603.651/0001-
27; ENDEREÇO: Alameda Santos, Nº 1800, Conj. 4-A, 4º Andar, Sala 403, bairro 
Cerqueira Cesar, São Paulo – SP, CEP: 01.418-102, onde foram detectadas algumas 
inconsistências pertinentes aos documentos apresentados quanto à Capacidade Técnica da 
empresa, as quais são: item 9.6.1. sub item “1 - Execução de rede coletora de esgoto de 

diâmetro de 150 mm na quantidade mínima de 6.500 metros lineares, devidamente registrado 

no CREA”, no Atestado apresentado pela empresa, faz menção a 19.150 metros lineares, o 
que atende ao Edital, já na CAT apresentada pela empresa faz menção à 7.500 metros. No 
item 9.7. sub item “1 - Execução de assentamento de tubo de esgoto de 100 ml com 

comprimento mínimo de 18.000 metros lineares, devidamente registrado no CREA”, no 
Atestado apresentado pela empresa, faz menção a 7.500 metros lineares o que não atende ao 
Edital, já na CAT apresentada pela empresa faz menção à 19.150 metros lineares.  
 
No caso da empresa TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, no que diz 
respeito aos documentos exigidos no Edital, tais como transcritos abaixo: 
 
9.7.1. A licitante deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa 

jurídica de direito público ou de direito privado, certificados pelo CREA ou Conselho 

Profissional Competente, que comprovem que a PROPONENTE executou serviços, a 

qualquer tempo, com as seguintes características e quantidades: 

 

1 - Execução de assentamento de tubo de esgoto de 100 ml com comprimento mínimo 

de 18.000 metros lineares, devidamente registrado no CREA; 

2 – Atestado de execução de construção de Central de Tratamento de Esgoto – UASB 

com biofiltro, com capacidade de vazão de 28 litros por segundo, devidamente registrado no 

CREA. 
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 3 - Atestado de execução de no mínimo 2.000 ligações domiciliares de Rede de 

Esgoto, devidamente registrado no CREA. 

 

Foi verificado que a empresa TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA 
apresentou tanto o atestado quanto a CAT, ambos devidamente registrados no CREA. Há que 
se salientar que o atestado apresentado possui divergência quanto às quantidades dos serviços 
prestados, podendo o mesmo, ter sido emitido com algum equívoco, porém os valores 
necessários e exigidos no Edital estão registrados na CAT nº 156092, conforme pode ser 
analisado. 
 
Pudemos verificar que o Atestado emitido pela empresa GEMINI INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA foi devidamente registrado e vinculado à sua respectiva Certidão de 
Acervo Técnico - CAT junto ao CREA, com o selo de segurança nº 010956; 
 
Também que a CAT nº 156092 apresenta todos os índices e valores necessários e exigidos no 
Edital de Licitação, além de certificar a vinculação e estar dando fé ao Atestado emitido pela 
empresa GEMINI INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; 
 
CONSIDERANDO que a Certidão de Acervo Técnico - CAT é um documento emitido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que é o ilustre órgão responsável 
pela verificação, orientação, fiscalização e garantia da primazia do exercício das funções no 
âmbito da engenharia no Brasil e, ao qual, todos nós engenheiros e profissionais do ramo da 
engenharia somos vinculados e honramos com nossa profissão; 
 
Por todo o exposto acima, recomendamos à Comissão Permanente de Licitação que seja 
HABILITADA a empresa TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. 
 
Quanto ao restante das inconsistências elencadas na Ata da Sessão Pública pela Comissão 
Permanente de Licitação, no que diz respeito à veracidade de documentos emitidos e 
atestados pelo CREA, declaramos não ser de nossa competência julgar tais atos praticados 
pelo órgão, até porque não temos conhecimento de como são proferidos os referidos atos 
dentro da instituição. 

 
 

Jaciara-MT, 16 de junho de 2016. 
 

 
 

____________________________ 
AMARILDO TICIANEL 

Engenheiro Civil 
CREA nº XXXXX 


