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Assunto: DOCUMENTACAO/INFORMACAO
Protocolo: 17.301.950-5

CSC ENGENHARIA LTDAInteressado:

Solicitação
À
Comissão Permanente de Licitação da COMEC
Concorrência no 01/2020/COMEC / No 021/2020 GMS.

CSC Engenharia Ltda vem por meio deste apresentar tempestivamente
contrarrazões ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa SCTP
Engenharia de Projetos Ltda.
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Colombo, 29 de janeiro de 2021. 

À 

Comissão Permanente de Licitação da COMEC 

Ref.: Contrarrazões ao Recurso apresentado pela Empresa STCP Engenharia de 

Projetos Ltda 

Protocolo 17.274.661-6 

 

Em resposta ao recurso apresentado pela Empresa STCP Engenharia de Projetos 

Ltda que solicita a reforma da decisão desta egrégia Comissão Permanente de Licitação 

visando a desclassificação da empresa CSC Engenharia Ltda, especificamente na 

proposta técnica. 

 

1. PRELIMINAR DE MÉRITO – DA TEMPESTIVIDADE 

De início, verifica-se que a resposta preenche o requisito da Tempestividade, pois 

a correspondência eletrônica fora recebida na data de 25 de janeiro de 2021, via 

Correspondência Eletrônica (E-mail), e, portanto, em conformidade com o disposto no 

próprio texto que alude o prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo como limite, portanto, a data 

de 01 de fevereiro de 2021 (desconsiderando o dia do recebimento da comunicação e 

considerando a data final como prazo limite). 

 

2. SÍNTESE FÁTICA 

A COMEC instaurou processo licitatório Concorrência N.° 01/2020/COMEC / 

N.º 021/2020 GMS. A Comissão Permanente de Licitação da COMEC, na sua ata de 

abertura dos envelopes de Proposta Técnica julgou as empresas CSC Engenharia Ltda e 

STCP Engenharia de Projetos Ltda habilitadas e atribuiu nota técnica NT=100 pontos 

para ambos os licitantes. 

Não concordando com o julgamento e respectiva nota técnica atribuída à empresa 

CSC Engenharia Ltda, o licitante SCTP apresenta recurso administrativo contra a decisão 

proferida pela Comissão de Licitação, basicamente elencando as seguintes informações: 

- Incompatibilidade entre ART principal e ART de Co-autoria para a atribuição 

da NT2c.3; 

- Solicitando diligência por parte da Comissão de Licitação para esclarecimento 

das dúvidas suscitadas. 
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Primeiramente informamos que estão sendo questionados 2 documentos emitidos 

e registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (ART 

dos serviços e Certidão de Acervo Técnico). Cabe informar que para a liberação e registro 

do acervo técnico junto ao conselho, algumas rotinas e conferências são realizadas antes 

da emissão do referido documento. 

Informamos que se trata de contrato firmado com uma empresa de Engenharia, 

regularmente registrada no conselho de classe (anexo 1), e que o signatário do documento 

(Declaração de Serviços Elaborados - Atestado) é um dos responsáveis técnicos da 

empresa. 

Além disso, verifica-se que a Recorrente sequer apontou a base legal ou normativa 

que invalide os documentos apresentados ou capaz de caracterizar o “exercício ilegal da 

profissão” (Engenheiro Eletricista), alegando apenas datas aleatórias e criando teorias 

sobre um contrato que sequer tem conhecimento. 

De igual modo, inexiste quaisquer irregularidades nas CATs apresentadas, 

estando reproduzidas nas mesmas a efetiva data à partir da qual o profissional integrou o 

Quadro Técnico da Recorrida (Como Engenheiro Eletricista) e assumiu a 

responsabilidade técnica pelas atividades a ele correlatas, sendo tal circunstância 

devidamente apreciada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

do Paraná, quando da expedição e registro da respectiva Certidão de Acervo Técnico em 

apreço, tratando-se da prerrogativa inerente àquele conselho Regional a análise da 

regularidade e validade da certidão pretendida, bem como os serviços nela consignados 

e, atribuições do profissional indicado, atuando todas as partes envolvidas – Empresa, 

Profissional e Conselho Regional – em restrita observância ao que determina o artigo 2º 

da Lei nº 6.496/77, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação 

de serviços de engenharia, de arquitetura e de agronomia: 

 

Art. 2° - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 

empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 

§ 1°. A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho 

regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, de acordo com 

Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CONFEA. 
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Cumpre destacar que a Resolução 1.025 do CONFEA (Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia) traz em seu bojo a conceituação do que vem a ser considerado 

como Acervo Técnico de determinado profissional, sendo o mesmo reconhecido quando 

as atividades desenvolvidas pelo mesmo são registradas no conselho regional competente 

através das respectivas ART’s. 

 

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. 

(grifo nosso). 

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que 

certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a 

anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no 

acervo técnico do profissional. 

Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a 

análise do requerimento e a verificação das informações apresentadas. 

(grifo nosso). 

§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua 

compatibilidade com o disposto nesta resolução. (grifo nosso). 

§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar 

outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações 

apresentadas. (grifo nosso). 

 

Como demonstrado acima, apontando embasamento legal nas legislações e 

resoluções vigentes, verifica-se claramente que o Acervo Técnico deve ser: 

- Compatível com as atribuições profissionais; 

- Cabe ao CREA manifestar-se sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do 

requerimento e a verificação das informações apresentadas; 

- O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade 

com o disposto na resolução; 

- Cabe ao CREA solicitar outros documentos ou efetuar diliências para averiguar 

as informações apresentadas; 
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Ou seja, diante do exposto, verifica-se que como o documento foi emitido e 

registrado junto ao CREA-PR, todas as informações são compatíveis com a atribuição 

profissional e as informações apresentadas foram verificadas. 

Por fim, verifica-se que o registro do atestado fornecido por pessoa física ou 

jurídica faz prova da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos: 

 

Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado 

fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado 

contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. 

Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da 

obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que 

atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus 

elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os 

responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas. 

(grifo nosso). 

 

Logo, verifica-se a partir da análise do caso concreto que não se apresenta como 

razoável ou proporcional negar a habilitação da Recorrida nos termos pretendidos pela 

Recorrente, na medida em que a Recorrida comprova, de maneira cristalina, plena 

capacidade técnica operacional e profissional para executar o objeto licitado, sendo válida 

a CAT apresentada, posto ter sido atestada pelo próprio Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Estado do Paraná, devidamente amparado pela legislação que regula a 

matéria. 

Verifica-se na questão, que a inabilitação da Recorrente poderá resultar em 

prejuízos à Administração Pública caso a sua proposta se apresente mais vantajosa que a 

dos demais licitantes habilitados, na medida em que conforme anteriormente reconhecido 

por essa douta comissão de licitação, todas as exigências do instrumento convocatório 

foram plenamente atendidas pela Recorrida, não havendo embasamento legal as ilações 

da Recorrente, as quais, frise-se, tem como pretensão induzir em erro esta comissão. 
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Logo, por respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e garantia 

da proposta mais vantajosa, é possível constatar, a partir da documentação apresentada, 

que a Recorrida possui a qualificação técnica profissional e operacional necessária à 

execução do objeto licitado, motivo pelo qual deverá ser considerada habilitada, 

mantendo assim a decisão já proferida por esta Comissão de Licitação. 

Independente de todo o embasamento legal trazido para desqualificar o pedido 

formulado pela Recorrente, informamos que os dados para contato com o Contratante, do 

Acervo em questão, estão indicados no próprio documento questionado. O papel timbrado 

que foi redigido o atestado apresenta telefone de contato, endereço e e-mail; sendo 

possível, se esta Comissão assim pretender, realizar diligências afim de comprovar o teor 

dos documentos apresentados. 

 

3. DO PEDIDO 

Na esteira do exposto, verifica-se que a Recorrida apresentou todos os documentos 

em conformidade com a legislação vigente. Desta forma, requer que seja julgado 

improcedente o recurso interposto pela empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda, com 

efeito para que, reconhecendo-se a legalidade da decisão hostilizada, como de rigor, 

admita-se a continuidade do procedimento licitatório com a participação da empresa CSC 

Engenharia Ltda nas fases seguintes da licitação, já que habilitada a tanto a mesma está. 

 

Nestes termos 

Pede deferimento 

 

 

 

 

_______________________________________ 

CSC Engenharia Ltda 

Arquiteta e Urbanista Danielle Geha Serta 

CAU A.44.187-2 

CPF.: 035.421.459-47 

Representante Legal e Responsável Técnica 
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29/01/2021 Consultas públicas

https://servicos.crea-pr.org.br/publico/empresa/view 1/1

Visualização da empresa

Dados gerais

Responsáveis técnicos

Profissional Título
Matriz/
Filial

PR-33223/D - LEANDRO VINICIUS DE OLIVEIRA
(/publico/profissional/view)

ENGENHEIRO CIVIL Matriz

PR-13030/D - RODOLPHO CARLOS BETTEGA FILHO
(/publico/profissional/view)

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
OPERACAO - CONSTRUCAO CIVIL

Matriz

Razão social
ENURBEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Número do registro
9274

Data do registro
02/12/1988

Situação de registro
Restrição

Site
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CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2018 08:31 SOB Nº 20185717640.
PROTOCOLO: 185717640 DE 02/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804321960. NIRE: 41205833857.
CSC ENGENHARIA LTDA

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 15/10/2018
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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