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capacidade técnico-operacional, por falta de dispositivo legal que 
o autorize a fazê-lo. Sendo que aquele Conselho Federal firmou o 
entendimento de que: 
(...) inexiste dispositivo legal na Lei de Licitações que obrigue o 
CREA ao registro do atestado para comprovação da capacidade 
técnico-operacional, uma vez que esta exigência, constante do art. 30, 
§ 1º, inciso II, foi vetada pelo Presidente da República por meio da 
Lei nº 8.883, de 1994, fundamentado nos 65 argumentos de que esta 
exigência contrariava os princípios propostos no projeto de lei. 
(Capítulo III, subitem 1.5.2 do Manual de procedimentos operacionais 
do Confea) 
9- No mesmo Acórdão “de que a exigência de registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA dos atestados de 
qualificação técnico-operacional não tem amparo legal e está em 
desacordo com os acórdãos 128/2012-2ª Câmara, 1.452/2015-Plenário 
e 655/2016-Plenário e com a Resolução 1.025/2009 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - Confea"; 
10- Da mesma forma, o art. 48, da Resolução n.º 1025/2009, do 
CONFEA, determina que “A capacidade técnico-profissional de 
uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos 
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.”, 
sendo que seu Parágrafo Único, determina ainda que “A capacidade 
técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da 
alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico.”; 
11- Cumpre registrar ainda, que o art. 55, da Resolução n.º 1025/2019, 
proíbe a emissao de Certidão de Acervo Técnico - CAT em nome da 
empresa, senão vejamos: 
Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 
12- É cediço, que a licitção destina-se a resguardar o interesse público 
e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade 
administrativas, visando possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre 
as diversas empresas as condições para fomenter os bens ou serviços 
dos quais necessita para o implement das ações administrativas, 
daquela que formulará a proposta mais vantajosa de acordo com os 
critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e confiabilidade 
previamente estabelecidos, o que legitima que, como pressuposto para 
a habilitação, comprove sua capacidade por meio de professional que 
integra seus quadros, que será apta a ultimar o contrato. Por isso, a 
demonstração da qualificação técnica deve ser demonstrado por meio 
de seus responsável técnico; 
13- A respeito do assunto, cumpre transcrever o seguinte aresto: 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT. 
INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. ILEGALIDADE. I - 
Em sendo a certidão de acervo técnico - CAT documento hábil a 
comprovar a qualificação técnica do licitante, não se afigura legítima, 
na espécie, a inabilitação da impetrante, em razão da ausência de 
apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional, na 
espécie. II - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença 
confirmada. (TRF-1 - AMS: 200942000002176 RR 
2009.42.00.000217-6, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/08/2013, QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.848 de 30/08/2013) 
13- Ressalte-se, mais uma vez, que o atestado na forma que é 
solicitado não tem respaldo legal, uma vez que o CREA não registra 
atestados de capacidade técnica em nome de pessoa jurídica; 
14- Daí vem a exigência de registro de atestados, e no caso do órgão 
fiscalizador este só registra atestados em nome dos profissionais, daí 
está a verdadeira mens legislatoris: quanto a expressão: "devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes", encontrada no § 
1o do art. 30 da Lei de Licitações. Resguarda o interesse público não 
apenas nos casos em que existam conselhos ou ordens profissionais, 
como o CREA e a OAB, ou sindicatos, federações, confederações. 
Mas, sim, em todo e qualquer caso, ao máximo possível; 
15- Por isso, ao disciplinar a capacitação técnica, o legislador sempre 
teve em mente a melhor garantia do interesse público e, por isso, a 
exigência de registro. Portanto, a exigência de registro é plenamente 
aplicável, conforme a maioria da doutrina reconhece, porém, em 
nome dos profissionais responsáveis técnicos da licitante; 
16- Sendo assim, em respeito ao princípio da legalidade e obediência 
às normas legais e principalmente à transparência pública e ampliação 

da disputa entre os licitantes, solicitamos que seja observado o artigo 
55 da Resolução nº 1.025/2009, excluindo-se o atestado em nome 
da licitante do edital; 
17- Ora, no caso de serviços de engenharia, qualquer exigência que 
não esteja previsto na Lei, configura ilegalidade e inobservância da 
norma. Assim, quanto à qualificação técnica em serviços de 
engenharia, cabe à contratante apenas exigir o que está prescrito na 
Lei, qual seja, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM 
NOME DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA LICITANTE, não 
podendo, portanto exigir atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante; 
18- A exigência de atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, configura uma exigência não prevista na norma. Ademais, 
por falta de previsão legal que autorize o administrador fazer a 
referida exigência, constar no edital a exigência em questão gera 
nulidade dos atos subsequentes face à inobservância da norma; 
19- Assim, a exigência de atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, configura uma exigência editalícia restritiva da competição, 
nos termos do art. 3º, §1º, inciso I da Lei 8.666/93; 
20- Ademais, a empresa impugnante, com o objetivo de se adequar às 
normas legais, para participar em licitações, efetuou gastos e 
investimentos, dentre os quais, contratou responsáveis técnicos 
capazes de atender ao serviço licitado, sendo que agora, se vê 
impossibilitada de participar do certame, pois no edital constam 
exigências não previstas em Lei, o que não se pode admitir; 
21- Assim, a Lei nº 8.666/93, prescreve que para fins de comprovação 
de capacidade técnica, as exigências deverão limitar-se à 
comprovação de capacidade técnica dos responsáveis técnicos da 
licitante, devendo ser respeitada esta limitação no caso em apreço; 
22- Mesmo se fosse permitido por lei exigir a comprovação de 
capacidade técnica, no caso de serviços de engenharia, conforme 
regulamentação, esta deveria ser comprovada pelo conjunto de 
profissionais que compõe o quadro técnico da empresa (conforme 
CONFEA) e não por meio de apresentação de atestados (como exige o 
edital); 
23- Desta forma, impugna-se todo item 7.5.5 do edital, e os itens 14.2 
e 14.3 do termo de referência do Edital convocatório, levando-se em 
consideração que tal dispositivo fere de morte o princípio da 
competitividade, bem como contraria as normas de regências e 
Acórdãos do TCU; 
Dos Pedidos 
ANTE O EXPOSTO, REQUER SEJA CONHECIDO E 
PROVIDO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA EFEITO DE 
REFORMAR O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 
RETIRANDO O ITEM 7.5.5, DO EDITAL OU CASO NÃO 
SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DE VOSSA SENHORIA, O 
QUE SE ARGUMENTA POR CAUTELA E NA 
EVENTUALIDADE, QUE PERMITA A APRESENTAÇÃO DA 
COMPROVAÇÃO DO ITEM 7.5.5, OU SEJA A 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM NOME DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCU (ACÓRDÃO 
N.º 128/2012 – TCU); 
  
Nestes Termos, 
Pede e Espera Deferimento. 
  
Itaituba-Pará, 05 de Novembro de 2019. 
  
W. R. P. Marques & Cia LTDA.-ME 
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES  
CNPJ/MF n.° 22.814.959/0001-01 

Publicado por: 
Stefane de Oliveira Lopes 
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SECRETARIA GERAL 

ERRATA AO EDITAL - TP 001/2019-CMP 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Paragominas/PA, comunica alteração no instrumento convocatório nº 
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TP 001/2019-CMP cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
CIVIL DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO, 
GALERIA E SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, INCLUSIVE COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
NECESSÁRIAS.  
  
Portanto, segue: 
  
No item 8.1 – 
Onde se lê: As licitantes deverão realizar visita técnica, as expensas, 
ao local da obra na data 22/10/2019 à 01/11/2019 (08:00h as 13:00hs). 
Leia – se: As licitantes deverão realizar visita técnica, as expensas, ao 
local da obra na data 28/10/2019 à 08/11/2019 (08:00h as 13:00hs). 
Cabe esclarecer também que no item 10.4 e 10.4.1, há divergências, 
portanto: 
  
No item 10.4 - 
Onde se lê: 10.4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
ENVELOPE 02 
Leia – se: 10.4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
ENVELOPE 01 
  
No item 10.4.1 - 
Onde se lê: 10.4.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão 
ser apresentados dentro doenvelope nº 02,em01 (uma) via,original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pela CPL, e, 
somente serão aceitos se estiver dentro de seus prazos de validade, na 
data prevista para a realização da sessão de seu recebimento e 
abertura, reservando-se a Câmara o direito de verificar, na fonte 
emissora, a autenticidade dos mesmos. 
Leia-se: 10.4.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser 
apresentados dentro doenvelope nº 01,em01 (uma) via,original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pela CPL, e, 
somente serão aceitos se estiver dentro de seus prazos de validade, na 
data prevista para a realização da sessão de seu recebimento e 
abertura, reservando-se a Câmara o direito de verificar, na fonte 
emissora, a autenticidade dos mesmos. 
  
No item 13.14 - 
Onde se lê: 13.14 – O CRITÉRIO PDE ACEITABILIDADE do preço 
global da proposta cotada pelos licitantes terá como limite máximo, o 
valor orçado pela Administração Publica, totalizando em R$ 
458.563,40 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta 
e três reais e quarenta centavos). 
Leia – se: 13.14 – O CRITÉRIO PDE ACEITABILIDADE do preço 
global da proposta cotada pelos licitantes terá como limite máximo, o 
valor orçado pela Administração Publica, totalizando em R$ 
330.009,52 (trezentos e trinta mil nove reais e cinquenta e dois 
centavos). 
  
Paragominas/PA, 06 de novembro de 2019. 
  
LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS 
Presidente da Comissão  

Publicado por: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA 

PORTARIA Nº 91 
 
PORTARIA N.º 91/2019 
  

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 24, inciso 
XX do Regimento Interno, DETERMINA: 
  
Art. 1° Art. 1º Exonerar do Cargo Em Comissão de presidente da 
comissão de licitações, nomeada por meio da Portaria nº 14/2019 a 
servidora efetiva Griziele Cândida Neves Souza Patrício, ocupante 
do cargo efetivo de Assessoramento Superior Legislativo, código 
CMX-ASL-201. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
  
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 23 de 
Outubro de 2019. 
  
DORISMAR ALTINO MEDEIROS 
Presidente 

Publicado por: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA 
PORTARIA Nº 92 

 
PORTARIA N.º 92/2019 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Vereador 
DORISMAR ALTINO MEDEIROS, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, e 
  
Considerando o dia do Servidor Público, no dia 28/10/2019, 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nos dias 28 de outubro de 
2019. 
  
Parágrafo Único. Voltando o expediente de trabalho normal nesta 
Casa no dia 29/10/2019. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
  
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do 
Pará, em 25 de outubro de 2019. 
  
DORISMAR ALTINO MEDEIROS 
Presidente 
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PORTARIA N.º 93/2019 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 6º, 7º 
e 8º da Resolução 124, de 06 de julho de 201, alterada pelas 
Resoluções nº 132, de 17 de outubro de 2012, nº 143, de 29 de janeiro 
de 2014, nº 148, de 04 de março de 2015, nº 149, de 04 de março de 
2015 e nº 161, de 08 de junho de 2017 RESOLVE: 
  
Art. 1º Exonera da função gratificada de Assessor de Processo 
Legislativo a servidora efetiva Rozania Pinto Lima, nomeado por 
meio da Portaria nº 16, de 27 de dezembro de 2011, no cargo de 
Agente Técnico Legislativo. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  


