
  

 

 

À Comissão de Permanente de Licitações da UFOP 

 

Referência: TOMADA DE PREÇOS S Nº 005/2018- PROCESSO N° 23109-005303/2018-4 

 

A empresa SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 

n°17.504.246/0001-01, com sede na Rua Quartzo, n° 175, Bairro Iguaçu, 

Ipatinga-Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal o Sr. Douglas 

Prado Barbosa, Engenheiro Civil, Sócio diretor, portador da Carteira de 

Identidade n° MG11. 135.734, SSP-MG, e do CPF n°058.128.346-52, Vem 

através desta apresentar os esclarecimentos referente aos Documentos de 

Habilitação do Edital de Tomada de Preços Nº 005/2018- Processo N° 23109-

005303/2018-4. 

 

DOS FATOS  

No dia 19/11/2018 ocorreu a reunião de Abertura dos Documentos de Habilitação 

referente ao Processo licitatório supracitado. A empresa Seno Engenharia e 

Consultoria Ltda apresentou todos os documentos solicitados e conforme Ata de 

Abertura do Processo Licitatório, não foi feito qualquer questionamento pelos 

Licitantes presentes ou pelos membros da Comissão de Licitações. 

 

No Dia 21/11/2018 reuniram-se os membros da Comissão de Licitação da UFOP 

para analisarem os Documentos de Habilitação/Qualificação Técnica das 

empresas Participantes, conforme Ata Publicada no site Oficial da UFOP- 

Universidade Federal de Ouro Preto a empresa SENO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA, foi declarada HABILITADA/QUALIFICADA.   

No dia 29/11/2018 foi protocolado pela empresa ARQUITETURA FERNANDA 

GARCIA EIRELI recurso Administrativo requerendo a Inabilitação da empresa 

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

 

Abaixo seguem os esclarecimentos acerca dos questionamentos apontados no 

Recurso Administrativo Protocolado pela empresa ARQUITETURA FERNANDA 

GARCIA EIRELI: 

 

 

 



  

 

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

No Edital de Tomada de Preços Nº 005/2018- Processo N° 23109-005303/2018-

4 da Universidade Federal de Ouro Preto, item 5.1.7. Documentos relativos à 

Qualificação Técnica, são solicitados os seguintes documentos:  

 

5.1.7. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

5.1.7.1. Registro junto ao CREA ou CAU da empresa licitante e do profissional (ais)técnico(s) 

responsável (áveis) indicado(s) para execução do objeto licitado juntamente com prova 

atualizada de regularidade com o CREA/CAU (empresa e profissional), através de certidão 

ou outro documento expedido pelo Órgão. As certidões das empresas que contenham o nome 

do profissional e estejam regulares satisfazem à solicitação. 

 

5.1.7.2. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto licitado será feita através de provas de o 
licitante possuir em seu quadro, na data prevista para qualificação técnica, profissional (ais) 
na área de engenharia e arquitetura, mencionado(s) no subitem 5.1.7.1, detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica – ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

– RRT(s) e certidão(ões) do CREA/CAU, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, que tenha semelhança em 

complexidade, quantidades e prazos dos serviços objeto desta licitação para as áreas de maior 

relevância, conforme subitem 5.1.7.2.1. guardando correspondência com as certidões do 

CREA/CAU; 

5.1.7.2.1. o(s) atestado(s) deverá (ão) ser referente(s) às áreas de maior relevância, 
sendo no caso: Projeto de reparos ou reforços de estrutura de concreto de 
edificações; Projeto de estrutura metálica; Projeto de impermeabilização de 
estruturas de concreto; Projeto de climatização e exaustão de edificações 
institucionais; Projeto arquitetônico de reformas de edificações institucionais. 

 

5.1.7.2.2. O(s) profissional(ais) indicado(s) no subitem 5.1.7.1, será(ão) o(s) 
Responsável(veis) Técnico(s) pelo serviço, conforme determinado na subcláusula 15.2.1 da 

Minuta do Contrato – Anexo II. 

 

5.1.8.2. A prova de pertencer ao quadro profissional da empresa poderá ser comprovada 
através de cópia de anotações em carteira de trabalho ou, contrato de trabalho 
(CLT) ou, Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) conforme Lei nº 6496/77, ou, se 
sócio/proprietário da empresa, através de cópia do contrato social, ou Certidão de 
Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU (que contenha o nome do 
profissional). 
5.1.8.3. A ART/RRT, referida no subitem 5.1.7.3, deverá conter o período do contrato 
(data de início/término). Caso contrário, juntamente com a ART/RRT, deverá ser 
apresentada a certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica fornecida pelo 
CREA/CAU, constando o nome do profissional(ais) na condição de responsável 
(véis) técnico(s). 



  

 

 

5.1.9. Declaração da licitante informando que tem conhecimento de todas as informações 
necessárias para elaboração da proposta de preços e das condições locais para 
execução dos serviços e cumprimento das obrigações inerentes ao objeto licitado 
(Anexo III); 

 

 Os Documentos solicitados na Qualificação Técnica foram inseridos do Envelope 01-

Documentos de Habilitação, conforme consta no Sumário dos Documentos de 

Habilitação. Tais documentos atendia a todos os requisitos especificados pelo Edital. 

 

Documento Solicitado   Páginas  

Certidão CREA-Registro e Quitação Pessoa Jurídica 16 a 19 

Certidão CREA-Sócio Engenheiro Douglas Prado 20 

Atestado de Capacidade Técnica CAT1420150008636 21 a 35 

Atestado de Capacidade Técnica CAT1420160006467 36 a 43 

Certidão CREA- Engenheiro Horaci Botelho  44 

Contrato de Prestação de Serviços- Horaci Botelho 45 a 48 

Declaração de Vistoria  75 
 

1.1 – DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO ARQUITEÔNICO: 
 

Verifica-se que na Decisão Normativa n° 106, de 17 de Abril de 2015 do 
CONFEA- Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, traduz informações 
acerca das Atribuições do Engenheiro Civil, dentre elas para Elaboração de 
Projeto Arquitetônico:  

 

“DECISÃO NORMATIVA Nº 106, DE 17 DE ABRIL DE 2015. 

 

Conceitua o termo “Projeto” e define suas tipificações. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso I, do Regimento do Confea, aprovado 

pela Resolução nº 1.015, de 30 de junho de 2006, e 

Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, que regula o 

exercício da profissão agronômica; Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de 

dezembro de 1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro e de agrimensor; 

 

Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que estabelece 

como competência do Confea a definição das atribuições dos profissionais abrangidos pelo 

Sistema Confea/Crea; 

 



  

 

 

Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 

das profissões de engenheiro e de engenheiro agrônomo, bem como define suas atribuições; 

 

Considerando o disposto no art. 1°, alíneas “c” e “e”, da Lei n° 5.194, de 1966, 

que caracteriza as profissões de engenheiro e engenheiro-agrônomo pelas realizações de 

interesse social e humano nos empreendimentos de “edificações, serviços e equipamentos 

urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos” bem como de 

“desenvolvimento industrial e agropecuário”; 

 

Considerando o disposto no art. 7°, alíneas “b”, “c” e “h”, da Lei n° 5.194, de 

1966, que define como atividades e atribuições do engenheiro e do engenheiro-agrônomo, o 

“planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, 

explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária”; 

os “estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 

técnica”; e a “produção técnica especializada, industrial ou agropecuária”; 

 

Considerando o disposto na Constituição Federal, art. 5º, inciso XIII, que 

preconiza “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer”; 

 

Considerando o disposto na Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI, que 

estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada”; 

 

Considerando as definições de “Projeto Básico” e de “Projeto Executivo”, 

constantes do art. 6°, incisos IX e X, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 

Considerando a definição de “Projeto Básico”, produzida na seção 4 da Orientação 

Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, 7 de novembro de 2006, do Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), que visa a uniformizar o seu entendimento da 

legislação a respeito do conceito de Projeto Básico, especificado na Lei Federal n° 8.666, de 

1993, e alterações posteriores; 

 

Considerando que o art. 7° da Lei n° 8.666, de 1993, em articulação com o disposto nas 

seções V (Conteúdo Técnico) e VI (Elementos Técnicos por Tipo de Obra) da Orientação 

Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, de 2006, do IBRAOP, definem e classificam 

para as obras, serviços e edificações os tipos de projeto, entre os quais o “Projeto 

Arquitetônico” como parte constituinte do “Projeto Básico”; 

Considerando a observância consagrada e rigorosa, pelos órgãos de controle da 

administração pública dos entes federativos – Controladoria Geral da União, Controladoria 

Geral dos Estados, do Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e 

Municípios – aos conceitos e definições de “Projeto Básico“ e “Projeto Executivo” contidas 

na Lei n° 8.666, de 1993, e na Orientação Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, de 2006; 

 

Considerando a Resolução n° 361, de 10 de dezembro de 1991, que dispõe sobre 

a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 



  

 

e Considerando a necessidade de ratificar o entendimento de “projeto” a fim de 

evitar controvérsias quanto à exata definição e aplicação de suas tipificações, 

 

DECIDE: 

 

Art. 1° Conceituar o termo “Projeto” como a somatória do conjunto de todos os 

elementos conceituais, técnicos, executivos e operacionais abrangidos pelas áreas de 

atuação, pelas atividades e pelas atribuições dos profissionais da Engenharia e da Agronomia, 

nos termos das leis, dos decretos-lei e dos decretos que regulamentam tais profissões, quais 

sejam: Decreto nº 23.196, de 1933, Decreto nº 23.569, de 1933, Decreto-Lei nº 8.620, de 

1946, Lei n° 4.076, de 1962, Lei nº 4.643, de 1965, Lei n° 5.194, de 1966, Lei n° 6.664, de 

1979, Lei n° 6.835, de 1980, e Lei n° 7.410, de 1985, e a Constituição Federal de 1988. 

 

Art. 2º Para efeito desta decisão normativa, considera-se o termo genérico “Projeto” como: 

 

I – o Projeto Básico, abordado pela Resolução n° 361, de 1991, e pela Orientação 

Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, que consiste nos principais conteúdos e elementos 

técnicos correntes aplicáveis às obras e serviços, sem restringir as constantes evoluções e 

impactos da ciência, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo e do conhecimento e 

desenvolvimento do empreendimento social e humano, nas seguintes especialidades: 

 

a) levantamento Topográfico; 

b) sondagem; 

c) Projeto Arquitetônico; 
d) projeto de Terraplenagem; 

e) projeto de Fundações; 

f) projeto Estrutural; 

g) projeto de Instalações Hidráulicas; 

h) projeto de Instalações Elétricas; 

i) projeto de Instalações Telefônica, de dados e som; 

j) projeto de Instalações de Prevenção de Incêndio; 

k) projeto de Instalações Especiais (lógicas, CFTV, alarme, detecção de fumaça); 

l) projeto de Instalações de Ar-condicionado; 

m) projeto de Instalações de Transporte Vertical; e 

n) projeto de Paisagismo. 

 

Parágrafo único. Esclarecer que, conforme disciplinamento da Orientação Técnica 

IBRAOP/OT – IBR 001/2006, Projeto Arquitetônico consiste em uma subcategoria 

tipificada do “Projeto Básico”, cujo conteúdo técnico de seu desenho pode contemplar: 

situação; implantação com níveis; plantas baixas e de cobertura; cortes e elevações; 

detalhes que possam influir no valor do orçamento; indicação de elementos existentes, 

a demolir e a executar, em caso de reforma ou ampliação; e cujo conteúdo técnico de 

sua especificação pode contemplar materiais, equipamentos, elementos, componentes e 

sistemas construtivos. 

 

II – O Projeto Executivo, que consiste no conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra ou do serviço, conforme disciplinamento da Lei n° 

8.666, de 1993, e das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 



  

 

 

Art. 3° Compete exclusivamente ao Sistema Confea/Crea definir as áreas de 

atuação, as atribuições e as atividades dos profissionais a ele vinculados, não possuindo 

qualquer efeito prático e legal resoluções ou normativos editados e divulgados por 

outros conselhos de fiscalização profissional tendentes a restringir ou suprimir áreas de 

atuação, atribuições e atividades dos profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea. 

Art. 4° Esta decisão normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 17 de abril de 2015. 

 

Eng. Civ. José Tadeu da Silva 

 

Presidente .” 

 

 

Observa- se que conforme descrito na DECISÃO NORMATIVA Nº 106, DE 17 

DE ABRIL DE 2015   do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, não há 

nenhuma restrição quanto a atuação do Engenheiro Civil para a Elaboração 

de Projeto Arquitetônico, sendo este órgão o único competente para definir 

as atribuições do Engenheiro Civil. 

 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DO CARTÃO CNPJ  
 

No Item 5.1.12. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICOFINANCEIRA- subitem 5.1.8 é solicitado Prova de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tal documento consta nas páginas 3 e 4 

dos Documentos de Habilitação da empresa SENO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA -ENVELOPE 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 

Número da Inscrição Estadual: Página 12 dos Documentos de Habilitação da empresa 

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -ENVELOPE 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL:   
 

Número da Inscrição Municipal: Página 11 dos Documentos de Habilitação da 

empresa SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -ENVELOPE 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Requeremos a manutenção da Habilitação da empresa SENO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA- CNPJ: 17.504.246/0001-01 na Tomada de Preços s nº 

005/2018- processo n° 23109-005303/2018-4, visto que a mesma apresentou 

todos os documentos solicitados no edital supracitado. 

 

 

 

Ipatinga,05 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

DOUGLAS PRADO BARBOSA 

RESPONSÁVEL LEGAL/TÉCNICO  

CPF: 058.128.346-52-CREA: 89.849/D 

 


