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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRANCA – ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

Assunto:  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

NÚMERO 17/2021. 

 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – CRT-SP, autarquia federal criada nos termos da Lei nº 

13.639/2018, com sede na Avenida Liberdade, nº 1000, 16º andar, Liberdade, 

São Paulo/SP, com atribuição legal de orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício profissional dos Técnicos Industriais, por seu procurador jurídico 

subscritor, tendo tomado conhecimento da publicação do Edital de 

concorrência nº 17/2021, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao 

Edital referenciado por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, conforme passa a expor: 

 

I. DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO: 

 

 

 A presente impugnação tem fundamento no §2º do artigo 41 

da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a saber: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 

devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no §1º do art. 113. 

 

Pois bem. A licitação em questão, instaurada sob a 

modalidade concorrência pública, tem por objeto a contratação de empresa 

para execução de serviços de reforma da piscina do poliesportivo para 

instalação do sistema de aquecimento de águas (obras civis) no complexo 

poliesportivo “doutor Hélio Palermo” na rua Doutora Marta Murta Vieira,1500 

Chácara Apolinário, Franca/SP. 

 

Analisando o referido edital e os respectivos anexos, dada a 

devida licença, se verifica diversas disposições restritivas.  

 

Como se sabe o procedimento licitatório tem por objetivo 

principal “garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável” (artigo 3º da Lei de Licitações). 

 

Para que se atinja tal finalidade é preciso que a Administração 

processe e julgue o certame “em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (parte 

final do artigo 3º da Lei de Licitações).  
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Para que se garanta a isonomia, é preciso que essa 

Municipalidade faça as necessárias adequações do Edital, corrigindo as 

disposições restritivas. 

 

Assim, esta impugnação pretende ofertar informações 

fundamentais para colaborar com o Poder Público licitante. 

 

 

 II. DA RECENTE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFT/CRTS; 

 

 Com a promulgação da Lei nº 13.639, de 26 de março de 

2018, foram criados dois Conselhos Federais, a saber: o Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e ainda, os 

seus respectivos Conselhos Regionais.  (doc. 01) 

 

 Assim, a regulamentação e fiscalização do exercício 

profissional dos Técnicos Industriais, antes de competência do Sistema 

CONFEA/CREAs, passou a ser exercida pelo recém-criado Sistema CFT/CRTS. 

 

 Note que, a exemplo da criação do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT por ocasião da instituição do Sistema CAU, foi 

criado o Termo de Responsabilidade Técnica – TRT para efeito de registro da 

responsabilidade decorrente da atuação técnica dos Técnicos Industriais. 

 

 Logo, o Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, registrado e 

emitido pelo Sistema CFT/CRTs constitui documento equivalente à “Anotação 

de Responsabilidade Técnica” registrada perante o Sistema CONFEA/CREAs.  
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 III. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL PARA EFEITO 

DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL COM O INTUITO DE AFASTAR 

EVENTUAL RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME; 

 

 O procedimento licitatório referenciado tem como objeto a 

contratação de empresa para execução de serviços de reforma da piscina 

do poliesportivo para instalação do sistema de aquecimento de águas (obras 

civis) no complexo poliesportivo “doutor Hélio Palermo” na rua Doutora Marta 

Murta Vieira,1500 Chácara Apolinário, Franca/SP.  

 

 Analisando o Edital de concorrência pública em questão 

verificamos que se estabelece exigência de registro das licitantes, e respectivo 

quadro técnico, no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura - 

CREA/CAU.  

 

 Com efeito, verificamos que a referida exigência disposta nos 

subitens dos itens 5.1.3 (a) e 5.1.3 (c) se repete nos subitens do item 22 (22.6). 

 

 Assim, dada a devida licença, numa primeira análise verifica-

se um possível direcionamento do certame para profissionais/empresas 

inscritos apenas no CREA e CAU, conduta esta suficiente para diminuir a 

competitividade do certame. 

 

 Como se sabe, o objeto licitado pode ser executado por 

profissionais registrados no Sistema CFT/CRTS, na modalidade Civil, como por 

exemplo Técnicos Industriais em Construção Civil e Edificações, dentre outros, 

diga-se, detentores das atribuições fixadas na Lei nº 5.524/1986, Decreto nº 

90.922/1985, e Resoluções CFT nº 58/2019 e 108/2020. 
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 Ocorre que, como vimos, diversos pontos do Edital restringem a 

participação do certame apenas para empresas e profissionais registrados no 

CREA/CAU, quando os profissionais/empresas registrados no Sistema CFT/CRTs 

são detentores de capacidade e responsabilidade técnica igualmente 

certificadas e, portanto, aptos a fornecer os equipamentos e prestar os 

serviços necessários ao cumprimento do objeto licitado, diga-se, por preço 

mais vantajoso para a Administração.  

 

 Assim, eventual restrição à participação de profissionais e 

empresas regularmente registrados no Sistema CFT/CRTs caracterizará 

verdadeira violação ao princípio da isonomia previsto no art. 3, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993, “o que veda implicação de preferências entre eles, não sendo 

aceitas exigências meramente discriminatórias, despropositadas, no sentido de 

afastar participantes das licitações que levam a impossibilidade de 

competição1”, e ainda, da seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração.   

 

 IV. DO PEDIDO; 

 

 Pelos diversos motivos expostos acima, é a presente para 

requerer o recebimento e processamento da presente IMPUGNAÇÃO, para no 

mérito determinar a retificação do Edital de concorrência pública, para incluir 

nos subitens dos itens 5.1.3 (a) e 5.1.3 (c) se repete nos subitens do item 22 

(22.6)., a admissão de licitantes inscritos nos CRTs – Conselhos Regionais dos 

Técnicos Industriais, bem como a admissão da apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica expedidos pelo Sistema 

CFT/CRT. 

 
1 KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora 
Ltda. 2008. p. 336. 
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Finalmente, esclarece que cópia desta impugnação será 

apresentada perante o Tribunal de Contas competente, com pedido de 

medida cautelar visando a suspensão do certame e a adequação do 

respectivo edital, na forma prevista no §1º do artigo 113 da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 

 

 Termo em que, 

Pede deferimento. 

 

 São Paulo, 13 de outubro de 2021.  

 

 
 
 
 
 
 
                            Leandro Luiz Moreira Santos 

Técnico Fiscal 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo 

LEANDRO LUIZ 
MOREIRA 
SANTOS:29837201878

Assinado de forma digital por 
LEANDRO LUIZ MOREIRA 
SANTOS:29837201878 
Dados: 2021.10.13 16:43:40 
-03'00'
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 017/2021

PROCESSO N." 31.262/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA DA PISCINA DO POLIESPORTIVO PARA INJSTALAÇÃO DE SISTEMA

DE AQUECIMENTO DE ÁGUA (OBRAS CIVIS), NO COMPOLEXO POLIESPORTIVO

"DR. HÉLIO PALERMO", NA RUA DRA MARTA MURTA VIEIRA, N° 1.500,

CHACARA APOLINÁRIO, FRANCA/SP

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Impugnante: CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO

DE SÃO PAULO.

O presente julgamento se reporta à Impugnação ao

Edital do processo licitatório em testilha, na modalidade CONCORRÊNCIA

PÚBLICA, que tem por objeto CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PISCINA DO POLIESPORTIVO PARA

INJSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA (OBRAS CIVIS). NO
COMPOLEXO POLIESPORTIVO "DR. HÉLIO PALERMO". NA RUA DRA MARTA

MURTA VIEIRA. N° 1.500. CHACARA APOLINÁRIO. FRANCA/SP.

A impugnante, tempestivamente, apresentou

impugnação ao edital em questão, consoante se verifica da petição protocolada

viaemail em 13/10/2021.

DA IMPUGNAÇÃO

A impugnante requer, em síntese, como razões de

sua insurgência que se faça incluir nos subitens dos itens 5.1.3 ("a" e "c") da

Clausula Quinta e item 22.6 da Clausula Vigésima Segunda, a admissão de

licitantes inscritos nos CRTs —Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, bem

como a admissão da apresentação de Certidão de Acervo Técnico e Termo de

Responsabilidade Técnica expedidos pelo Sistema CFT/CRT.
i

â
/'
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DO JULGAMENTO

A insurgência não prospera. Nota-se que sequer o

Edital fora analisado na integra pela impugnante. Nos itens objurgados, fica

clara a permissão de participação de outras entidades. Uma simples leitura na

redação do item 5.1.3 permite vislumbrar que, além do CREA/CAU, se inclui

outra entidade profissional competente, conforme o caso, da região da sua sede,

na qual se encaixa perfeitamente os profissionais inscritos no CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Com relação à apresentação do Termo de

Responsabilidade Técnica para efeito de registro da responsabilidade decorrente

da capacidade técnico profissional exigida no item "c" da mesma Cláusula 5.1.3,

a redação permite expressamente a demonstração de Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT.

::5.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou em outra entidade
profissional competente, conforme o caso, da região da sua sede:

c) Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões
de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou por outra entidade
profissional competente, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica
e valor significativo da contratação..."

Pelo exposto, se conclui pela improcedência da

impugnação lançada pela empresa "CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS

INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO", mantendo-se inalteradas as

disposições do Edital, ficando expressamente ratificadas todas as cláusulas e

condições do Edital, bem como a data do certame.
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