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PREGÃO N. 003/2018
PAE N. 64.243/2017

QUESTIONAMENTO:
“Temos o atestado mas não está registrado no CAU, mas esse serviço foi feito
para órgão publico, gostaria de saber se vai ser aceito”

RESPOSTA:
Prezado Senhor,
Não é possível emitir juízo de valor acerca de documento fora do momento
processual previsto nas regras da licitação, ou seja, a avaliação de quaisquer
documentos referentes à fase de habilitação deverá ocorrer apenas em tal fase do
certame.
Todavia, cabe apontar as alíneas “b.2” e “b.2.1” do subitem 8.3 do edital do Pregão
Eletrônico n. 003/2018:
“8.3. Para fins de habilitação:
[...]
b) serão exigidos:
[...]
b.2) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas
jurídicas de direto público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea
e/ou CAU, que comprove(m) que a execução de serviços já realizados com
características semelhantes ao objeto da licitação (impermeabilização com
manta asfáltica);
b.2.1) o(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –
CAT, expedida(s) pelo Crea e/ou CAU;”
Por sua vez, o subitem 8.3.3.2 do mesmo edital assim prevê:
“8.3.3.2. O não envio dos documentos mencionados na alínea ‘b’ do subitem
8.3, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo
mencionado no subitem 8.3.3 sem que tenha sido resolvido o problema de
descompactação, leitura ou compatibilidade mencionado no subitem 8.3.3.1,
ensejará a INABILITAÇÃO da empresa.”
Por fim, o subitem 2.5 do referido edital dispõe:
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“2.5. O licitante que desistir do certame, deixando de enviar amostra ou
qualquer documentação solicitada, seja referente à fase de aceitação de
proposta ou à fase de habilitação, terá sua proposta desclassificada ou será
inabilitado, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.”

Atenciosamente,
Jailson Laurentino
Coordenador de Julgamento de Licitações substituto

