
1 

 
 

 
Avenida Generalíssimo Deodoro, 367, Umarizal, CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, e-mail:cphgabinete@cph.pa.gov.br   

 
DECISÃO DE RECURSO CONTRA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL Nº003/2020-CPH 
 
 
 
RECORRENTE: PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI- PAULO 
BRIGÍDO ENGENHARIA  
 
RECORRIDO: PREGOEIRA DA CPH 
Processo nº 2020/250831 
 
 
 
 
1-Do instrumento interposto 
 
1.1- Trata-se de RECURSO apresentado pela licitante interessada PAULO 
RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA EIRELI– PAULO BRIGIDO ENGENHARIA, 
empresa inscrita no CNPJ/MF nº 22.911.135/0001-41, contra decisão da Pregoeira 
sobre a impugnação ao Edital apresentada em 20/03/2020, pela empresa 
OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,  a qual dentre outras decisões modificou 
a redação do item 7.4 , mas especificamente o subitem 7.4.1.3 do Edital do Pregão 
Presencial n.º 003/2020 –CPH, que tem como objeto a a contratação de empresa para 
a prestação de obras e serviços de engenharia para a execução da Reforma e 
Adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de 
Alenquer. 

 
1.2- Alega que, a decisão da Pregoeira contrariou a Resolução nº 218/73 do CONFEA, 
bem como afrontou o parecer especializado da área técnica responsável pela 
elaboração do Termo de Referência – Gerência de Gestão Portuária - GESPOR do 
citado Edital, pois a disposição da Resolução do CONFEA é cristalina em limitar o 
desempenho das atividades dos profissionais Engenheiro Civil e Naval, pugnando por 
fim, pela manutenção original da redação do subitem 7.4.1.3, o qual especifica a 
apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) para cada uma das atribuições do 
Engenheiro Civil e Naval descritas no quadro de exigências de atestados técnicos do 
Edital.  
 
2- DA ANÁLISE DO MÉRITO 
 
2.1- Esta Pregoeira, ao enunciar sua decisão de Impugnação ao Edital, que assistia 
razão a Impugnante Oceanorte Ltda em sua solitação, e o fez com fundamento e em 
total conformidade  com o parecer jurídico exarado pela Gerência Jurídica, o qual mais 
uma transcrevemos especificamente o item abaixo para ratificar o entendimento deste 
órgão: 
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“... 
4.3- A Gerência Jurídica, assim se manifestou resumidamente com relação aos 
seguintes itens:  
“1-A exigência, formulada no item 7.4.1 do edital, de que os atestados de 
capacidade técnica para fins de habilitação devam estar acompanhados dos 
respectivos contratos e/ou notas fiscais :  
...Assiste razão o Impugnante quanto à necessidade de supressão da expressão 
“devidamente acompanhadas de cópia de nota fiscal e/ou contrato de prestação 
de serviços” do item 7.4.1. Porém, faz a ressalva de que a Comissão Licitante 
deve utilizar-se do instituto da diligência, caso venha a ter dúvida quanto à 
autenticidade ou qualquer outra questão envolvendo os Atestados de Capacidade 
Técnica apresentados;  
 
“2-A vinculação, constante no subitem 7.4.1.3, de que as atribuições dos itens 2, 
3, 4, 5, 6 e 7 da tabela apresentada no referido subitem devam constar no CAT 
do Engenheiro Civil da Empresa, enquanto o item 1 deva ser atribuída ao CAT 
Engenheiro Naval;  
... Considerando que a fiscalização do exercício regular da profissão de 
engenheiro é de competência do CREA e do CONFEA, mesmos órgãos que 
emitirão a CAT necessária para habilitação da empresa licitante, opina pela 
supressão da parte do texto do subitem 7.4.1.3 que especifica os itens para 
qual cada profissional deve comprovar qualificação técnica. Mantendo-se, 
contudo, a exigência de profissionais no quadro de funcionários da 
empresa, sejam engenheiros navais ou civis, que possuam pelo menos um 
CAT que englobe os itens apresentados na tabela dos serviços mais 
relevantes referentes ao objeto da licitação, uma vez que, caso os órgãos de 
fiscalização, nesse caso os Conselhos de Classe Federal e Regional, 
atestarem a competência de determinado profissional para executar parte 
da obra, não cabe a CPH determinar o contrário.” 
 

2.2- Não cabe, desta forma qualquer revisão da ora decisão acertada da Gerência 
Jurídica e da Pregoeira, que tem como amparo os princípio basilares da Administração 
Pública, dentre elas a legalidade, a moralidade e a transparência nos processos 
licitatórios, tem por fim a modificar a redação do subitem 7.4.1.3- do Edital , o qual não 
é muito transcrever novamente sua nova redação: 
 

“7.4-DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA -(Art. 58, Inciso II 
....... 
7.4.1.3- Comprovação pela CONTRATADA de possuir em seu quadro técnico 
permanente profissionais com Certidão de Acervo Técnico (CAT), com atestado, 
contendo na data prevista para entrega da proposta, (um) Engenheiro Civil e (um) 
Engenheiro naval, detentores de pelo menos 1 (uma) CAT (com os itens 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7 do quadro abaixo),  que serão os profissionais responsáveis pelo objeto 
desta licitação (Serviços e obras de Engenharia Civil e Naval), devendo ser 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao serviço 
prestado, comprovando que o profissional já prestou os serviços relacionados e 
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pertinentes ao objeto desta licitação. O engenheiro civil e naval deverá apresentar 
além da comprovação exigida, a Certidão de Registro e Quitação na entidade 
Profissional competente (CREA).” 

 
2.2- As alegaçôes ora elencadas pela Recorrente de que esta Pregoeira não detém 
conhecimento técnico para contrariar o parecer da Gerência de Gestão Portuária, não 
tem qualquer fundamento legal ou razoabilidade lógica para tal, ao contrário, 
chegando a ser desrespeitoso, tanto a esta Pregoeira quanto ao parecer Jurídico, pois 
o subitem questionado do Edital, atenta apenas e somente a normas e legislações 
pertinentes ao exercício profissional de uma classe (Engenheiros) e não de elementos 
técnicos do efetivo desempenho dos mesmos, tais como metodologias, construçôes, 
cálculos entre outros. 
 
3-DA DECISÃO 
 
3.1- Pelos motivos elencados e com fundamentos jurídicos já exaustivamente 
expostos em parecer jurídico e decisão anterior desta Pregoeira DECIDE-SE PELA 
TOTAL IMPROCEDÊNCIA do recurso apresentada pela Recorrente por não possuir 
qualquer amparo legal. 

Belém/PA, 27 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira da CPH 

Portaria nº257/2019-GP de 07/11/2019. 
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