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Item 2 - A. 

Acolhe em parte o quanto impugnado no referido item p

participação de licitante inscrita no CREA

nova redação ao item 11.2.3 do Edital, 

saber: 

 

11.2.3 Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

comprove atividade relacionada com o objeto desta lic

social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuar como responsável técnico (modelo de indicação an

das formas a seguir:  

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data d

propostas, com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de resp

serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

c) Apresentação de atestado de capacidade: 

c.1) Comprovação de capacidade técnico

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação.  

c.2) Comprovação da capacidade técnico

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
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Acolhe em parte o quanto impugnado no referido item para fazer constar 

participação de licitante inscrita no CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conferindo 

nova redação ao item 11.2.3 do Edital, sem a exclusão de participação de licitante inscrita no CRQ, 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da Licitante da região, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta licitação.  

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas.  

ue o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuar como responsável técnico (modelo de indicação anexo VIII deste edital), numa 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida das partes;  

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de resp

serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora.  

c) Apresentação de atestado de capacidade:  

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

or pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional com registro no CRQ ou CREA: pelo menos 

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 

ra fazer constar a possibilidade de 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conferindo 

sem a exclusão de participação de licitante inscrita no CRQ, a 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química – CRQ ou 

CREA, da região da sede da Licitante da região, que 

itação, em plena validade e com indicação do objeto 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

ue o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

exo VIII deste edital), numa 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

 

e assinatura anterior a data de abertura das 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes com data 

anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica do 

operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

or pessoa jurídica de direito público ou privado, suficiente para comprovar a 

aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

profissional com registro no CRQ ou CREA: pelo menos 

01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
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fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desemp

e compatível com o objeto da licitação; 

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

redação: 

 

6. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

atividade relacionada com o objeto desta licitação, e

compatível com o objeto desta licitação; 

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

inabilitará todas as envolvidas; 

6.3. Comprovação que a Licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

CRQ ou CREA, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, nu

seguir:  

a) Carteira de trabalho/ CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

c) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo determinado, c

anterior a data de abertura das propostas, com Firma reconhecida das partes. 

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

comprometendo-se a compor o quadro técnico da empresa, no 

6.4. Apresentação do atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de capacidade técnico

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

Comprovação da capacidade técnico

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente e compatível com o objeto 

da licitação; 

 

Item 2 - B.  

Conforme Quadro 1 da Norma Regulamentadora 4 do MTE, a atividade objeto deste Termo de 

Referência está classificada em risco de grau 3 (código 38), sendo para este grau de risco indicado a 

necessidade de pelo menos um Técnico de Segurança do Trabalho na formação do quadro de 

pessoal (Quadro 2 NR4). 

No que se refere ao profissional indicado no item 11.2.

do Trabalho, assim definido como profissional com formação de

n.º 7 410, de 27 de novembro de 1985.
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fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente 

e compatível com o objeto da licitação;  

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química 

ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região da sede da Licitante, que comprove 

atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social 

compatível com o objeto desta licitação;  

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

te possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, nu

a) Carteira de trabalho/ CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;  

c) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo determinado, com a data de assinatura 

anterior a data de abertura das propostas, com Firma reconhecida das partes.  

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

se a compor o quadro técnico da empresa, no caso de a licitante vir a ser a vencedora. 

6.4. Apresentação do atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de capacidade técnico

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

ara desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

Comprovação da capacidade técnico-profissional com registro no CRQ ou CREA

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente e compatível com o objeto 

Conforme Quadro 1 da Norma Regulamentadora 4 do MTE, a atividade objeto deste Termo de 

stá classificada em risco de grau 3 (código 38), sendo para este grau de risco indicado a 

necessidade de pelo menos um Técnico de Segurança do Trabalho na formação do quadro de 

No que se refere ao profissional indicado no item 11.2.3, “b” e “c.3”. trata-se de Técnico de Segurança 

profissional com formação de nível médio-técnico,

n.º 7 410, de 27 de novembro de 1985. 

enho de atividade penitente 

Ademais, para adequação à inclusão supracitada, o item 6 do Termo de Referência passa a ter nova 

6.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Química – CRQ 

, da região da sede da Licitante, que comprove 

m plena validade e com indicação do objeto social 

6.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 

te possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho e 01 (um) profissional devidamente reconhecido pelo 

, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a 

om a data de assinatura 

d) Termo de Compromisso assinado pelo (s) profissional (ais), com firma reconhecida das partes, 

caso de a licitante vir a ser a vencedora.  

6.4. Apresentação do atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de capacidade técnico-operacional: 

pelo menos 01 (um) atestado em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

ara desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;  

ou CREA: pelo menos 01 (um) 

atestado em nome do(s) profissional(is) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade penitente e compatível com o objeto 

Conforme Quadro 1 da Norma Regulamentadora 4 do MTE, a atividade objeto deste Termo de 

stá classificada em risco de grau 3 (código 38), sendo para este grau de risco indicado a 

necessidade de pelo menos um Técnico de Segurança do Trabalho na formação do quadro de 

se de Técnico de Segurança 

técnico, regulado pela Lei 
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Assim, não assiste razão o acolhimento do quanto requerido pela impu
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Assim, não assiste razão o acolhimento do quanto requerido pela impugnante.  


