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PARECER TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de Balsas - MA está promovendo licitação na

modalidade TOMADA DE PREÇO N°: 05/2022, Contratação de empresa especializada

para contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA

MUNICIPAL PADRE FÁBIO BERTAGNOLLI no município de Balsas - MA, sob

(ordem de serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria

Municipal de Educação.

O Setor Técnico recebeu o Recurso Administrativo da empresa E.

RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES EIRELI e Contrarrazões da Empresa

ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Para análise e emissão de

parecer técnico.

Diante disso, apresenta - se as seguintes considerações:

A empresa ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI questiona

a empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou

atestado operacional, sem o devido laudo técnico, assinado por profissional com aptidão

técnica para tal.

Cita também que o atestado apresentado pela empresa está somente assinado

pelo responsável legal da qual contratou a empresa E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES EIRELI, em casos em a empresa emissora do atestado, não possuir
profissional habilitado para assinar, nesse tipo de caso o atestado deverá ser objeto de
laudo técnico, conforme o parágrafo único do Art. 58 da resolução n" 1025/09 do

Confea.

Em face disso, a empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES

EIRELI declarou que, apresentou e comprovou através de çertidões de acervo técnico -

CAT com registro de atestado a capacidade técnica ~ profissional, como CAT
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4287701/2015, assinada pelo profissional Natanael Ferreira Fontes CREA - 126859/D -

TO e CAT n° 437286/2016, assinada pela profissional Brenda Gabriela Nogueira RNP:

111378287 - O, trazidas no processo pela empresa recorrente e que a mesma teria

cumprido o item 7.2.3.2 exigido em edital

Do qxposto, e após análise do recurso administrativo e contrarrazões e

nova análise da documentação da habilitação, SINFRA, opta por manter a decisão que

contida na ATA da sessão, por manter a empresa E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES EIRELI, desabilitada uma vez que a documentação apresentada só

comprova a capacidade técnica de seu profissional. Já os atestados apresentado pela

empresa recorrente, para sua comprovação da capacidade técnica operacional, não estão

assinados por profissional habilitada na área de engenharia, neste casos seria necessário

laudo técnico. Sendo assim possível comprovar que os serviços apontados nos atestados

e apresentado pela empresa foram todos executados e de acordos com as normas

técnicas vigentes. Neste cãso a mesma descumpriu, Art. 58 da resolução n° 1025/09 do

CONFEA, vejamos.

Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou
prestação de serviço, bem como os dados técnicos
qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados
por profissional que possua habilitação nas profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em
seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado deverá
ser objeto de laudo técnico.

Após a análise de todas as considerações pertinentes, encaminhamos a parecer
técnica à Comissão de Licitação para as demais providências cabíveis.
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