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PROCESSO Nº 124.799/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 235/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.799/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, nos Sistemas de Iluminação de 
Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança Contra 
Incêndio, SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a 
incêndios nas unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa VRO 
ENGENHARIA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital 
da Licitação Eletrônica nº 235/2021 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 
referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a Comissão de Licitação 
e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública.  

Considerando que o dia 23/08/2021 às 08h30min foi o definido para a 
abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento 
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 16/08/2021 às 18h00min, 
horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do art. 
65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 
 

Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 
aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização 
da sessão. 

 

Logo, por ter sido protocolado às 11h55min. do dia 30/09/2021, portanto o 
pedido é INTEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

Após análise e manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da 
Emserh, setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pela empresa VRO ENGENHARIA: 
 
a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA VRO ENGENHARIA 
 

“Prezado(a)s Senhore(a)s boa tarde, viemos através desta missiva eletrônica 
requer informações acerca do processo de licitação de número 124.799/2021 
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no que tange questões pertinentes a Qualificação Técnica estabelecida no 
Edital. A dúvida paira sobre os Itens 3.1.1 e 3.1.2 do Edital, sendo que 
necessitamos saber para fins de participarmos do certame se o Atestado de 
Capacidade Técnica em questão tem que estar necessariamente em nome da 
empresa licitante, ou se podemos utilizar os Atestados e respectivas CATs 
devidamente registradas no CREA, em nome do profissional responsável 
Engenheiro quando trabalhava em outra empresa? 
Resumindo: Podemos utilizar o acervo de Qualificação Técnica do Engenheiro 
que está em nome de outra empresa que ele prestava serviço?. 

 
III – DA ANÁLISE DO PONTO APRESENTADO PELO AGENTE DE LICITAÇÃO DA 
EMSERH 

 
b) Após análise o Agente de Licitação, esclarece o ponto questionado pela empresa VRO 

ENGENHARIA 
 

RESPOSTA 001: 
 

Adentrando ao mérito das alegações, é de praxe na doutrina e 
jurisprudência dividir a qualificação técnica em duas espécies. A primeira é 
a qualificação técnico-profissional, que diz respeito a comprovação 
pela licitante de que dispõe, para execução da obra ou serviço, de 
profissional especializado e com experiência anterior comprovada em 
objetos de características assemelhadas ao do que está sendo licitado. 
Enquanto a segunda é a qualificação técnico-operacional, a qual se 
refere à capacidade da pessoa jurídica em desempenhar o objeto, 
demonstrando possuir aparelhagem, pessoal e demais elementos materiais 
para a execução da obra ou serviço.  

É mister esclarecer ainda que a qualificação técnico – 
profissional, no caso dos Engenheiros Civis, é composta pelo acervo 
técnico do profissional, que é a experiência por ele adquirida ao longo de 
sua vida na área que exerce, compatível com as suas atribuições, devendo 
ser registrada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, de acordo com o 
art. 47 da Resolução CONFEA nº 1025/09, que dispõe sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico-profissional.  

Por outro lado, destaca-se que o Atestado de qualificação 
técnico-operacional não exige registro no CREA, apenas que em se 
tratando de serviços que envolvam parcelas afetas à engenharia, será 
indispensável que tanto a pessoa jurídica como o responsável técnico 
sejam registrados perante o CREA (veja-se o art. 15 da Lei nº 5.194/6).  

Sendo assim, é indispensável a exigência de comprovação do 
registro de tais pessoas perante o CREA, nos termos do art. 107, do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Contudo, no que tange aos atestados, somente aqueles referentes 
à qualificação técnico-profissional devem ser registrados no CREA, 
conforme se depreende do Manual de Procedimentos Operacionais:  

 

“Do atestado:  
O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da 
obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado, que atesta a execução de obra ou a 
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prestação de serviço e identifica seus elementos 
quantitativos e qualitativos, o local e o período de 
execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as 
atividades técnicas executadas. “ 

 

Ademais, é facultado ao profissional requerer o registro de 
atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos. Nesse sentido, como a atuação das pessoas jurídicas 
depende da presença de profissionais habilitados, os quais são indicados 
como responsáveis técnicos pela execução das obras e serviços de 
engenharia, tem-se como razoável e pertinente que a exigência do registro 
dos atestados junto ao CREA se restrinja à qualificação técnico-profissional. 

Portanto, a capacidade técnica–operacional é definida como a 
estrutura que a empresa possui para realizar empreendimentos 
(equipamentos, equipe técnica etc.), devendo ser comprovada por meio de 
experiência em contratos de obras similares ao objeto licitado, ou seja, os 
atestados referentes à qualificação técnico-operacional, visam apenas 
demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao 
pretendido pela Administração, bastando apenas a sua apresentação, 
sendo dispensável o seu registro perante o CREA.  

Sob esse prisma, convém demonstrar que todos os requisitos de 
qualificação técnica previstos no edital, atendem a legislação doutrina e 
jurisprudência, não merecendo prosperar os argumentos invocados pela 
impugnante. 
 

Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 
EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-
e.com.br. 

 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem inalteradas as 
cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação Eletrônica nº 
235/2021. 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na CSL/EMSERH localizada à 
Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 
3235-7333 

 
São Luís (MA), 06 de outubro de 2021 

 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Junior 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 7.327 


