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NOTA TÉCNICA Nº 040/2018-DIPRO/CODHAB/DF 

 

Brasília, 17 de Outubro de 2018. 

 

Referência: Concorrência nº 013/2018 

Assunto: Análise das Certidões de Acervo Técnico e Planilha Orçamentária. 

 

 

a) Objetivo:  

Analisar o conteúdo das Certidões de Acervo Técnico (CAT), exigidas pelo Edital de 

Concorrência nº 013/2018, item 5 subitem 5.1, 5.1.2 e 5.1.2.1 e item 11 do Projeto Básico e a 

Planilha Orçamentária da empresa Diamante Engenharia, vencedora da referida concorrência. 

 

b) Análise: 

 A análise das Certidões de Acervo Técnico foi realizada em função do solicitado no item 

11 do Projeto Básico, anexo I do Edital da Concorrência nº 006/2018, que diz: 

 

“11. Qualificação Técnica: 

11.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) da 

região a que estiverem vinculados. 

11.1.1 No caso de a empresa licitante ou responsável técnico não 

serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Distrito Federal, 

deverão ser providenciados, se exigido pelo conselho, os respectivos 

vistos deste órgão regional, caso necessário por ocasião da 

assinatura do contrato. 

11.1.2 O(s) responsável(is) técnicos da empresa deverão possuir 

vínculo com a proponente no momento da contratação. 

11.2 Comprovação da CAPACITAÇÂO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

para cada especialidade constante no Anexo I (Orçamento) e Anexo II 

(Projetos) mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, ou Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente para cada tipo de serviço executado compatível 

em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação. 

11.2.1 Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer 
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ao quadro permanente do licitante na data prevista para assinatura 

do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste Projeto Básico, o 

sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou 

com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante 

se sagre vencedor do certame. 

11.2.2 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 

esse subitem poderão ser substituídos por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

CODHAB. 

11.3 Comprovação da CAPACITAÇÂO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante 

relativos à execução de obras compatíveis com o objeto da licitação – 

aquisição e instalação de 02 transformadores – aceitando-se o 

somatório de atestados desde que os serviços que lhe deram origem 

tenham sido prestados em concomitância de períodos, conforme 

Decisão TCDF nº 1755/2017. 

11.3.1 Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA 

ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 

dando-se tal comprovação mediante a apresentação da 

correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída 

ou em andamento, ou documento equivalente que indique o licitante 

como empresa contratada. 

  

Na análise da Planilha Orçamentária, foram verificados os preços dos serviços, e 

comparados aos dos orçamentos fornecidos pela CEB Distribuição S.A de números 

2018-CEB-0565 e 2018-CEB-0563. 

 

 

c) Conclusão: 

     Após análise sobre o solicitado no item 5 subitem 5.1, 5.1.2 e 5.1.2.1 do Edital de 

Concorrência nº 013/2018, concluiu se que a documentação entregue pela empresa vencedora 

da citada concorrência, Diamante Engenharia, as respectivas Certidões de Acervo Técnico 

(CAT) com as correspondentes ART’s, relacionadas com informações quanto ao tipo de serviço 

e quantitativo executado, satisfazem o que exige o item acima especificado. 

No quesito Planilhas Orçamentárias, a empresa vencedora, aplicou nos preços dos 

serviços a ser executado, um desconto em relação aos valores constantes orçamentos 

fornecidos pela CEB Distribuição S.A de números 2018-CEB-0565 e 2018-CEB-0563 que 

foi utilizada na licitação.  
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   Assim, concluo que a documentação apresentada pela empresa Diamante Engenharia 

Ltda, as Certidões de Acervo Técnico com as respectivas ART’S e Planilhas Orçamentárias 

satisfazem o exigido no Edital de Licitação.  

 

 
 
 
 
 

Agostinho Tosto Neto 
Assessor Sênior 

GEPHAB/DIPRO/CODHAB 
 


