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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESC/PA 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 21/0036 PG        

 

A LL VIDROS EIRELI, com sede na Av. Dr. Edelzio Vieira De Melo,2102, Aracaju-se, Cep 

49050-665, inscrita no CNPJ: 28.354.696/0001-73, vem à presença de Vossa Excelência , neste ate 

representa na forma do seu contrato social, muito respeitosa e tempestivamente, na qualidade de 

licitante, apresentar impugnação ao edital diante das razões de fato e direito adiante explicita 

 

1-DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, é de se assinalar que a presente impugnação é tempestiva, tendo em vista 

que a data marcada para a sessão de abertura da licitação é 23/07/2021, e hoje é dia 20/07/2021, 

portanto antes da data de abertura das propostas,  

 

―Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 

em concorrência [...],‖ 

    

2-Dos fatos e considerações jurídicas: 

 

Sabidamente, o processo licitatório tem entre suas finalidades procurar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e proporcionar um elevado nível de competitividade e igualdade de 

tratamento entre os participantes do certame, de forma a garantir o cumprimento dos princípios 

constitucionais da eficiência e isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

 Por se tratar de uma licitação cujo o teor do fornecimento/confecção e instalação é o 

vidro(material de construção) e o vidro é a maior parte de composição do serviço, afim de resguarda 

a segurança, a econômica e a legislação requeremos a impugnação ou retificação motivado pela falta 

a exigência de REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE no junto ao CREA de sua sede ou ao 

CFT(conselho federal dos técnicos industriais) embasado na resolução do CONFEA que determina 

que tais atividades licitada no TERMO DE REFERENCIA do edital requer acompanhamento de 

profissional (responsável técnico) de Técnico em edificações , Engenheiro Civil e/ou Arquitetos, 

sujeitando o contratante e contratado as sanções prevista e inclusive o embargo das atividades numa 

eventual fiscalização e constatação de que tais serviços estejam sendo executado por empresa sem 

REGISTRO no CREA, CFT e CAU, de CERTIFICAÇÃO em entidade competente 

Ressaltamos que não seria apenas o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

a entidade profissional competente para inscrição dos profissionais capacitados para execução do 
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objeto desta licitação, mas, que ―a atividade objeto do edital também é extensiva a outros 

profissionais, tais como os técnicos industriais, e o conselho de arquitetura e urbanismo 

Qualquer que seja a obra, reforma, serviços, instalação ou qualquer âmbito de instalação de 

algum material de construção de alta complexidade como o vidro deve ser acompanhada por 

profissional responsável, como um Engenheiro Civil, devidamente registrado no órgão competente, o 

CREA. Se a obra for acompanhada por arquiteto, este deve estar devidamente registrado no CAU. Se 

a obra for acompanhada por Técnico em edificações, este deve estar devidamente registrado no 

CFT.  

Em muitas obras em que o vidro é instalado e cujo não seja acompanhada por um 

profissional responsável podem causar vários danos , tanto para administração , quanto ao 

trabalhador, vários são os erros, má dimensionamento , má fabricação , vazamentos entre outros 

Cabe destacar que para atividades que envolve objetos de vidraçaria com componentes 

estruturais e/ou de fixação, aponta-se as determinações da norma NBR 16280 — Reforma em 

edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos: ―Ela estabelece que, estando o edifício em 

reforma, para os elementos de importância para segurança do próprio edifício e seus ocupantes, 

deverão ser observadas as mesmas normas aplicadas para quando se constrói a obra‖. Também 

nesse caso, a emissão de ART ou RRT ou TRT é obrigatória. 

a Lei n.º 6.496/77, que instituiu a ART, traz todas as determinações para garantir à sociedade 

a existência de um profissional devidamente habilitado na execução dos serviços e imputa a ele total 

responsabilidade por eles. E ressalta: ―Conforme o artigo 3º da referida Lei, ‗a falta de ART sujeitará o 

profissional ou a empresa à multa prevista na alínea ‗a‘ do art. 73 da Lei n.º 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966, e demais cominações legais‖. 

Salienta-se a observação com relação a algumas das atividades em que a documentação 

técnica é necessária são: – Cobertura com vidro; – Guarda-corpos; – Glazing (fachadas 

envidraçadas); Qualquer material que utilize o VIDRO, VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS – 

Quaisquer outros projetos nos quais a documentação for solicitada pelo cliente, condomínio ou 

exigido por norma ou órgãos competentes. 

Reforça-se aqui que: – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): fornecida por um 

engenheiro vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea); – Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT): assinado por um arquiteto vinculado ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU). e Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) : fornecida por técnicos em 

edificações 

. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos;  
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§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências 

Segundo a ABNT 7199 ( Vidros na construção Civil) qualquer obra de vidro deve consultar o 

responsável técnico visando garantir a estabilidade e a segurança do sistema. 

Para garantir que o vidro esteja na qualidade na norma, nos dimensionamentos corretos, e que 

evitem riscos a sociedade, o edital devera ser acrescido por exigência de um responsável técnico 

exemplos : Engenheiros , Arquitetos e Técnicos em edificações 

3-REQUEREMOS 

1) REGISTO DA EMPRESA LICITANTE e do RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA, 

CFT OU CAU DE SUA SEDE TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO , TECNICO EM 

EDIFICAÇÕES, ARQUITETOS OU ENGENHEIRO CIVIL 

2) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE COM CAT DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO COMPROVADO TER REALIZADO EVENTO SEMELHANTE AO OBJETO LICITADO 

COM CAT DO CREA  

 

 

 

Nestes Termos Pede Deferimento 

 

Aracaju/SE 20/07/2021 

 

 

LL VIDROS  

Lucas Bomfim Santos  

Socio- Administrador 
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