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ATO DECISÓRIO 
 

 

 

 
Referência: Impugnação apresentada pela empresa Telealarme Brasil Eireli em sede do 

Convite nº 016/2019. 

 

 

O Chefe do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande/RS, no uso de suas atribuições, vem considerar e por fim 

decidir o quanto segue: 

 

 

DAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

1. Quanto  a falta de exigência de documentos na habilitação pertinente à 

Qualificação Técnica 

A impugnante insurge-se, inicialmente, pelo fato do Edital não exigir, já 

na fase de habilitação, obrigações previstas para a futura contratada no Termo de 

Referência, mais precisamente no que se refere a apresentação de registro da empresa e 

de seu responsável técnico junto ao CREA, assim como Alvará de Funcionamento 

expedido pelo GSVG da Brigada Militar. Entendemos que razão assiste à impugnante 

nesta sua contrariedade inicial, haja vista que protelar a apresentação de tais documentos 

ao momento da assinatura do contrato resultaria em risco de retardamento  da conclusão 

exitosa do Processo Licitatório.Quanto à sugestão de que o responsável técnico deva ser 

profissional de nível superior em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou de Comunicação, 

consideramos como indevida uma vez que compete ao CREA o reconhecimento da 

habilitação do técnico responsável apresentado pela Contratada para a devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica -ART. 

 

2. Quanto a discordância em relação à exigência de Qualificação 

Econômico/Financeira apresentada no Edital 

  Entendemos que razão não assiste à impugnante neste quesito, senão 

vejamos: "Trata-se de um Processo Licitatório realizado na Modalidade Convite. A 

habilitação dos interessados distingue fundamentalmente os procedimentos relativos à 

Concorrência, Tomada de Preços e Convite. O § 1º do Art. 32  da Lei 8.666/93 admite 

que se possa dispensar a documentação de habilitação, no todo ou em parte, nos casos 

de Convite, Concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e Leilão. Entretanto, 

ensina a melhor doutrina que a prova de habilitação jurídica nunca deva ser dispensada, 

assim como a exigência de documento que comprove regularidade perante a Seguridade 

Social, fato que não deixou de ser observado no Edital".  
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DO DECISO 

 

 Por todas as considerações apresentadas, DECIDE: 

 

 1. Pela alteração do item 4.3 do Edital, passando a viger com a seguinte redação: 

 

 "4.3- Qualificação Técnica 

 

 4.3.1. A qualificação técnica da licitante será preenchida pela apresentação dos 

seguintes condições e documentos: 

 

 a) Apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado contratante do serviço, onde fique comprovada a responsabilidade técnica da 

empresa na execução de serviço de complexidade tecnológica pertinente e compatível 

em características com o objeto da licitação. 

 

 b) Apresentação do Alvará de Funcionamento expedido pelo GSVG da Brigada 

Militar. 

 

 c) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA do Estado 

de origem, domicilio ou sede da licitante. 

 

 d) Para empresas não domiciliadas no Estado do Rio Grande do Sul será 

exigido, 

pela ocasião da assinatura do contrato, o visto do CREA/RS . 

 

 e) Indicação, através de declaração, de profissional(ais) responsável(eis) 

técnico(s) pelo objeto a ser executado, que preencha (m) os requisitos necessários para 

a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA. 

 

 f) Declaração pelo (s) profissional (ais) indicado(s) de disponibilidade para 

atuação junto à licitante na execução do objeto. 

 

 g) Por ocasião a assinatura do contrato, será exigida comprovação de vínculo, 

com a empresa vencedora, do(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(ais) 

técnico(s),da seguinte forma: "se empregado(s) através de cópia da carteira(s) de 

trabalho e previdência social; se sócio(s) da empresa através de cópia do contrato 

social e se autônomo(s) através de contrato(s) de prestação de serviços, celebrado(s) de 

acordo com a legislação civil comum". 

 

 h)) O profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) apresentado(s) na forma 

supracitada 

deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) em todas as fases do procedimento licitatório e da 

execução contratual. 

 

 i) Se durante a fase de execução contratual ocorrer, por motivo de força maior, 

a necessidade de substituição do(s) profissional(ais) técnico(s) responsável(eis), tal 
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substituição(ões) deverá(ão) ser(em) submetida(s) à aprovação da contratante. 

 

 j) Deverá constar do envelope 01 - Habilitação. Atestado de Visita ou 

declaração em que a licitante assume total responsabilidade pela não realização da 

mesma. 

 

 k) Caso opte em realizar a visita está deverá ser procedida na forma descrita no 

item 11 do Termo de Referência". 

 

 

 

 2. Pela republicação da versão alterada do Edital, com devolução do prazo original.   

  

 

 

Rio Grande, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ademir Giambastiani Casartelli 

Chefe do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos 
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