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COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ - GÁS DO PARÁ 

 

Processo administrativo nº 007/2021 

   

Pregão Presencial nº 005/2021 

 

Natureza: Recurso Administrativo 

 

Recorrentes: SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. EPP e Consórcio SANEVIAS-VIENA 

 

 

 

 

 

D E C I S Ã O 

 

I-) Relatório:  

 

Adoto o relatório e a síntese das razões e das contrarrazões da decisão prolatada 

pelo Pregoeiro, in verbis: 

 

“(...) Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um 

(2021), às 16h, na Companhia de Gás do Pará – Gás do Pará, sito à Avenida 

Senador Lemos, nº 443, Sala 1001, Bairro Umarizal, Belém-PA, procedeu-se com 

a abertura da sessão pública do Pregão Presencial nº 05/2021, cujo Objeto é 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de 

engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de Belém-PA. 

 

Participaram do certame 3 (três) empresas, quais sejam: 

 

I) Consórcio SANEVIAS-VIENA; 

II) CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.; 

III) SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. EPP. 
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Superadas as fases de Credenciamento e Propostas, procedeu-se à fase de 

lances, tendo o seguinte resultado: a empresa Santiago Engenharia Ltda. EPP 

ofertou o menor valor, no importe de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil 

reais), seguida pelo Consórcio Sanevias-Viena, que ofertou o valor de R$ 

624.900,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e novecentos reais), e, por fim, a 

empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A. ofertou o valor de R$ 

625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). 

 

Na fase de Habilitação, foi franqueada a análise da documentação a todos os 

presentes na sessão. A documentação apresentada pela empresa Santiago 

Engenharia Ltda. EPP foi contestada pela empresa Concremat Engenharia e 

Tecnologia S/A., em especial quanto à qualificação técnica, a teor dos Atestados de 

Capacidade Técnica, que diferiria dos termos exigidos pelo edital. Diante disso, a 

Equipe Técnica da Companhia Gás do Pará, que se encontrava presente em 

sessão pública, após avaliação, manifestou-se pela inabilitação da empresa 

Santiago Engenharia Ltda. EPP, tendo em vista o não atendimento do item 6.1.2.5. 

do instrumento convocatório. 

 

Passou-se, então, à apreciação da documentação da segunda colocada, o 

Consórcio Sanevias-Viena. A documentação apresentada pelo consórcio 

Sanevias-Viena também foi contestada pela empresa Concremat Engenharia e 

Tecnologia S/A., pelo mesmo motivo pela qual contestou a documentação da 

empresa Santiago Engenharia Ltda EPP, qual seja, qualificação técnica, a teor dos 

Atestados de Capacidade Técnica, que diferiria dos termos exigidos pelo edital. 

Destarte, a Equipe Técnica da Companhia Gás do Pará, manifestou-se pela 

inabilitação do Consórcio Sanevias-Viena, tendo em vista o não atendimento do 

item 6.1.2.5. do instrumento convocatório. 

 

Por fim, passou-se à apreciação dos documentos de habilitação da empresa 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., que, assim como as 

empresas anteriores, teve sua documentação apreciada por todos os presentes. 

Todavia, no caso da presente empresa, a equipe técnica da Companhia de Gás do 

Pará constatou que a documentação de habilitação atendia plenamente ao que se 

pedia no instrumento convocatório, razão pela qual fora declarada vencedora do 
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certame com proposta no valor de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil 

reais). 

 
Inconformadas com a decisão, a empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. EPP 

e o consórcio SANEVIAS-VIENA registraram na sessão suas intenções de 

recurso. 

(....) 

 

A licitante SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. EPP alegou ter atendido a todos os 

requisitos, transcrevendo o item 6.1.2 do edital na íntegra, que versa sobre a 

Qualificação Técnica. Argumentou, ainda, que a Comissão estaria confundindo 

Habilitação com Qualificação Técnica e que o Edital foi falho ao não solicitar 

Qualificação para os Serviços e sim Habilitação, visto que teria apresentado os 

responsáveis técnicos com as qualificações sugeridas pela Comissão que analisou 

o fato. Asseverou ainda, que para fins de Habilitação bastaria a apresentação de 

CATs de serviços similares ao objeto, reafirmando atender plenamente as 

exigências do edital. 

(...) 

 
 

Em sua peça recursal, o Consórcio assim expões suas razões: 

 

“(...) apresentou para comprovação de capacidade técnica-

operacional e profissional, conforme itens 6.1.2.1 e 6.1.2.5 do 

Edital, o Atestado de Capacidade Técnica da Companhia de Gás 

de Minas Gerais – GASMIG com a sua respectiva Certidão de 

Acervo Técnico nº 1420140005390 do profissional Eng. Civil 

Geraldo dos Santos Saramago (pág. 149) da documentação de 

habilitação, demonstrando a devida qualificação técnica para 

alcançar o objeto contratado. 

(...) 

Reforçando ainda mais a qualificação técnica da recorrente, nesta 

oportunidade, apresenta-se, também, a CAT Nº 1420140005935 

do engenheiro Mecânico (André Bueno Sampaio), ora anexa, que 

é do quadro da empresa VIENA consorciada, conforme 
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demonstram os documentos em anexo. Cumpre esclarecer que tal 

CAT é referente ao atestado que foi apresentado na página 146 da 

habilitação. (...)”  

 
 (...) 
 

O CONSÓRCIO SANEVIAS-VIENA apresentou suas contrarrazões reforçando o 

não atendimento da recorrente Santiago Engenharia Ltda. EPP por não ter 

cumprido o Edital na sua íntegra e não atender a Decisão Normativa nº 32/1988 do 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CONFEA, onde os 

Atestados apresentados pela SANTIAGO ENGENHARIA não vinculam Engenheiro 

Mecânico e as CAT’s dos Engenheiros Civis demonstram apenas obras de 

naturezas civis, enquanto que deveriam ter sido apresentadas experiências em 

projeto de gasoduto vinculado a no mínimo um Engenheiro Mecânico. Reforça que 

a recorrente Santiago Engenharia Ltda. EPP não atendeu cláusulas editalícias, tais 

como 4.4.5 (Projeto de Proteção Catódica na implantação de proteção da 

tubulação do trecho do gasoduto); 6.1.2.5 (Comprovação de Capacidade Técnico-

Profissional relativo à execução de serviços similares ao objeto) e 6.3 (Habilitação 

incluindo a qualificação). 

 

Assim, pleiteou o Consórcio Sanevias-Viena a manutenção da decisão prolatada 

quanto à empresa Santiago Engenharia Ltda. EPP. 

(...) 

 
A concorrente CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. apresentou 

suas contrarrazões pela manutenção das inabilitações da empresa SANTIAGO 

ENGENHARIA LTDA – EPP e do CONSÓRCIO SANEVIAS-VIENA, alegando que 

as recorrentes não atenderam aos dispositivos editalícios, em especial quanto ao 

Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, apresentando a CAT expedida pelo 

CREA, nos termos da legislação aplicável, bem como o não atendimento à 

Decisão Normativa do CONFEA nº 32/1988, que especifica a forma de 

regulamentação para sistemas de centrais de gás e sua distribuição em redes 

urbanas e subterrâneas desde a sua Produção, Transformação, Armazenamento e 

Distribuição, vinculando exclusivamente os profissionais como Engenheiros 

Mecânicos, Engenheiros Químicos, Engenheiros Industriais das Modalidades 
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Mecânica e Química, limitando a atuação dos Engenheiros Civis apenas para a 

distribuição em edificações. (...)” 

 

 Frise-se que a proposta declarada vencedora do certame foi a apresentada pela 

empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., terceira colocada na fase 

de lances, única licitante que restou habilitada, e que apresentou o valor final de R$ 

625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). 

 

II-) Pressupostos de admissibilidade: 

 

Verifico, outrossim, a tempestividade dos recursos apresentados pelas 

Recorrentes, bem como das contrarrazões, visto que apresentadas dentro do lapso de 3 

(três) dias úteis contados das respectivas intimações. 

 

 Logo, os recursos merecem ser conhecidos. 

 

III-) Razões de decidir: 

 

Ratifico a decisão prolatada pela Pregoeiro pelas seguintes razões: 

 

O subitem 6.1.2.5. do instrumento convocatório exige, a fim de comprovar a 

qualificação técnica e a capacidade técnico-profissional da licitante, a apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços similares ao objeto desta 

licitação. 

 

O edital, portanto, impõe aos licitantes que apresentem na sessão pública de 

abertura, com o fito de corroborar a qualificação técnica, atestados de capacidade técnica e 

certidão de acervo técnico - CAT, nos termos da legislação em vigor e que digam respeito à 

consecução de serviços similares ao objeto do contrato. 
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Saliente-se que o objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para 

elaboração de projeto básico de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no 

munícipio de Barcarena-PA, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

A legislação em vigor, que trata do tema, preceitua de forma clara, in litteris:  

 

“DECISÃO NORMATIVA Nº 32, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1988.  

Estabelece atribuições em projetos, execução e manutenção de Central de Gás. O 

Plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua 

Sessão Ordinária nº 1.205, realizada em Brasília, a 14 DEZ 1988, ao aprovar a 

Deliberação nº 055/88-CRN, da Comissão de Resoluções e Normas, 

conjuntamente com a Deliberação nº 061/88, da Comissão de Atribuições 

Profissionais, Considerando o Art. 1º da Resolução nº 268, de 12 DEZ 1980, que 

acrescenta instrumento administrativo ao artigo 65 do Regimento Interno do 

CONFEA, aprovado pela Resolução nº 242, 29 de OUT 1977; Considerando o que 

consta do processo nº CF-0430/87,  

 

DECIDE: 

 

1 - As "Centrais de Gás", para fins de atribuições profissionais das atividades de 

projeto, execução e manutenção, serão consideradas pelo Sistema 

CONFEA/CREAs em três tipos, a saber:  

1.1 - "Centrais de Gás" de distribuição em edificações;  

1.2 - "Centrais de Gás" de distribuição em redes urbanas subterrâneas;  

1.3 - "Centrais de Gás" de Produção, Transformação, Armazenamento e 

Distribuição.  

2 - Têm atribuições para exercer as atividades de projeto, execução e 

manutenção de Centrais de Gás, os seguintes profissionais:  

2.1 - Engenheiros Civis, de Fortificação e Arquitetos para o constante do item 1.1 

supra;  

2.2 - Os Engenheiros Mecânicos, os Engenheiros Químicos, os Engenheiros 

Industriais das Modalidades Mecânica e Química para os constantes dos 

itens 1.1, 1.2 e 1.3 supra;  
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2.3 - Os Engenheiros Metalurgistas e Engenheiros Industriais da Modalidade 

Metalurgia para o constante do item 1.3 supra, na área da Metalurgia.  

 

Brasília, 14 DEZ 1988.  

JOSÉ ALBANO VOLKMER 

 Presidente” (grifo nosso) 

 

Como visto, a mencionada Decisão Normativa atribui aos engenheiros 

mecânicos, aos engenheiros químicos e aos engenheiros industriais das modalidades 

mecânica e química, as atividades de projeto, execução e manutenção de Centrais de 

Gás de distribuição em redes urbanas subterrâneas, que é o caso dos autos.  

 

Os atestados apresentados pela recorrente SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. 

EPP, todavia, destoam do instrumento convocatório, do objeto do certame e da dita 

Decisão Normativa; referidos atestados evidenciam como Responsáveis Técnicos 

profissionais de engenharia civil. 

 

No mesmo sentido os atestados apresentados pela recorrente Consórcio 

SANEVIAS-VIENA. Os documentos colacionados destoam do instrumento convocatório, 

do objeto do certame e da dita Decisão Normativa, pois os Responsáveis Técnicos ali 

declinados não se enquadram como engenheiros mecânicos, aos engenheiros químicos e 

aos engenheiros industriais das modalidades mecânica e química profissionais de 

engenharia civil. 

 

Frise-se que na esteira da Lei Federal nº 5194/1966, cabe ao CONFEA - 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, regular o exercício das profissões de 

engenharia e agronomia, através de atos normativos. 

 

Acentue-se que o documento carreado pela recorrente Consórcio SANEVIAS-

VIENA no recurso configura documento novo, que não pode ser aproveitado para fins de 

habilitação. De fato, em grau recursal a dita licitante colacionou uma CAT concernente à 

um atestado já juntado, o qual comprovaria que possui engenheiro mecânico em seus 

quadros, que executou serviços similares ao objeto do certame.  
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Em que pese o formalismo exagerado deva ser repelido, certo é que a CAT em 

comento não foi juntada no momento oportuno, qual seja, na sessão, e sua admissão 

após a abertura do certame configuraria afronta à isonomia. 

 

Por fim, o regime diferenciado previsto pela Lei Complementar 123/2006 apenas 

posterga para a assinatura do contrato as provas de regularidades fiscal e trabalhista, e 

não a qualificação técnica. 

  

Dessa feita, haja vista que os documentos apresentados pelas recorrentes em 

sessão ocorrida no dia 16/06/2021 não tiveram o condão de comprovar a qualificação 

técnica, haja vista a inobservância do subitem 6.1.2.5. do edital, ratifico a decisão 

prolatada pelo Pregoeiro, portanto, nego provimento aos recursos e mantenho a 

inabilitação da empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA. EPP e do Consórcio 

SANEVIAS-VIENA. 

 

Decido. 

 

Ante todo o exposto, na esteira do que decidiu o Pregoeiro, ratifico a decisão de 

fls., a qual conheceu dos recursos e lhes negou provimento, mantendo integralmente a 

decisão recorrida. Ato contínuo, a teor do item 9.1. do edital, adjudico à CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. o objeto deste processo licitatório, na forma da 

proposta declarada vencedora. 

 

Registre-se e intimem-se os interessados.  

 Belém, 05 de julho de 2021. 

 

 

Cláudia Bitar de Moraes Barbosa  

Diretora Presidente  da Companhia de Gás do Pará 

CLAUDIA BITAR DE MORAES 
BARBOSA:26695219249

Assinado de forma digital por 
CLAUDIA BITAR DE MORAES 
BARBOSA:26695219249
















