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Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Edital 005/2018 

Celeta Segurança <celetaseguranca@celeta.com.br> 26 de agosto de 2018 22:22
Para: administracao@portobelo.sc.gov.br

Bom Dia, G
Gostaria de fazer alguma eslarecimwntos sobre exigências no edital PP 005/2018, Funtur :
 Pede no 8.2.4.1 I,- 
 
Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no conselho de Classe competente, Neste caso CRA -
Conselho Regional de Administração. 
 Gostaria que esta comissão informasse  o embasamento legal para a apresentação deste registro para as empresa
de Limpeza e Brigadista. 
 
Pois segundo normas do CRA-SC, Empresas deste tipo de prestação de serviços estão isentas da Obrigação do
registro, automaticamente isentando-as do registro de aptidão técnica e de seus atestados devidamente registrados. 
 
Ainda na lei 8666 art. 30:

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 deste artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
certificados pela entidade profissional competente, limitadas as exigências a:

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data da licitação, profissional de nível superior 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;

b) (VETADO)

§ 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; 

Entendo que tais exigência nao se faz necessária, pois nao ha embasamento legal e também porque  reduz o
numero de participantes, pois empresas classificadas como simples por exemplo nao são obrigadas por lei ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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resolução que as enquadre a ter o devido registro, logo nao conseguindo registrar os atestados de capacidade
técnica.   

 

Igualmente gostaria de receber esclarecimentos sobre embasamento legal para solicitação de CREA , e os
devidos registros técnico pois a atividade de Brigadista Civil não e de responsabilidade técnica no CREA .

Mesma situação no ART. 8.2.4.2 alínea VII 

Apresentação de ART. Não e de responsabilidade da empresa de prestação de serviços de Brigadista
Particular. Conforme IN 28 do CBMSC, a ART do plano de ação emergencial e competência do Técnico ou
Engenheiro de Segurança no Trabalho. Empresas prestadoras de serviços de Brigadista Particular tem a
finalidade de Prestação de serviços de prevenção, e combate a incêndio, com formação específica descartando
formação técnica  ou superior para elaboração de laudos ou ARTs . 

As ARTs e demais exigências encontradas na IN 28, com referencia de engenharia e de segurança no
trabalho e feito por empresa especializada neste segmento. Portanto a empresa de prestação de serviços de
Brigadista pode não ter profissional habilitado para fornecer tais documentos, e se assim o fizer poderá Ser feito
pelo próprio brigadista. Sendo assim a exigência reduz o número de participantes e vai de encontro ao objeto do
edital que e contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Brigadista. 

 
Gostaria que fossem dados maiores esclarecimentos ou então consideradas as colocações sem a necessidade de
impugnação ao edital por estas pequenas particularidades.  
 
 
Grato de vossa atenção. 
 
 


