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QUIMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, estabelecida na Travessa Brito de Lima, n.º 77, Maria de 

Graça, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.785-480, inscrita no CNPJ/MF sob o número 

72.734.791/0001-94, representada por seu sócio, LUCIANO LEAL FERREIRA DA 

MOTTA com fundamento nos preceitos legais esculpidos na legislação pertinente, vem, 

muito respeitosa e TEMPESTIVAMENTE perante V.Sa. apresentar a presente 

IMPUGNAÇÃO em face as condições de participação contidas no Instrumento 

Editalício supracitado, com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

. 

 

 

I - DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

A presente IMPUGNAÇÃO tem fundamento no artigo 24 do Decreto 

n.º 10.024/2019, que assim dispõe: 

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 

do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 

prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e 

caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento da impugnação. 

 



§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será 

definida e publicada nova data para realização do 

certame.  

 

 

Em respeito ao ditame legal acima transcrito, determinou o 

edital de licitação em referência, em seu item 1.5, o seguinte: 

 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos 

ou formular impugnações acerca do objeto deste edital 

ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em 

até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, 

diretamente no sistema, e também mediante 

confirmação de recebimento, no e-mail 

licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes 

informações: Razão Social da Empresa, nome completo 

da Pessoa Física no corpo do e-mail, CNPJ/CPF, 

Telefone para Contato, Nome do Responsável pela 

empresa ou de quem solicitar a informação.  

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de 

apoio e, quando necessário pela equipe técnica, 

responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito 

faltando 48 (quarenta e oito) horas para a realização do 

certame, o prazo será de até 24 (vinte e quatro horas), 

antes do encerramento do prazo de acolhimento de 

propostas.  

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos 

pedidos de esclarecimento serão divulgados mediante 

nota, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.bre no site do 

município www.vassouras.rj.gov.br, ficando as 

empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a 

obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

 

II – DO EDITAL E SUAS EXIGÊNCIAS  

 

Do EDITAL  

 

13.5 Qualificação Técnica  

 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de 

atestado de capacidade técnica, que comprove 

que a empresa licitante tenha fornecido objeto 

compatível com o licitado, podendo ser emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado.  



 

13.5.2 Certidão de Registro ou Inscrição da Empresa e 

de seus Profissionais Técnicos no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando o 

registro compatível com o objeto do contratado; 

 

13.5.3 A licitante deve comprovar sua capacidade 

técnica operacional para o transporte dos resíduos 

resultantes da operação da ETE, conforme as definições 

da NBR ABNT 10.004, através da apresentação do 

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE COLETA E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

E NÃO PERIGOSOS, conforme a NOP-INEA 26 do INEA 

– Instituto Estadual do Ambiente ou apresentação de 

contrato firmado com empresa licenciada nos termos 

acima, quando da assinatura do contrato.  

 

13.5.4 Comprovação da capacitação técnico-

profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra/serviço, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART  relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber:  

 

OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); 

 

 

Do Termo de Referência 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

12.1. O responsável técnico pela operação da ETE 

devera apresentar após a assinatura do contrato, em 

um prazo máximo de 7 (sete) dias, a respectiva 

anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida 

pelo CREA.  

 

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

13.8. A condução geral dos serviços, de parte da 

empresa contratada, ficará a cargo de um 

engenheiro, devida e obrigatoriamente registrado 

no CREA-RJ e com prática comprovada em 

serviços idênticos aqueles a que se referem ao 

serviço a ser executado.  

 

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  



 

18.1 As empresas licitantes deverão atender a 

qualificação técnica abaixo:  

 

 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, 

mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 

– CAT, expedida pelo CREA Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

obra/serviço, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução 

dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a 

saber:  

 

OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); 

 

 

 

 

III – DOS FATOS  

 

O objetivo da licitação em questão é a contratação de 

empresa especializada para execução dos “serviços de gerenciamento, operação 

e manutenção com fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento de 

Esgoto de do Distrito de Massambará no Município de Vassouras - RJ, conforme 

as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I.” 

 

Ainda que pese o fato dos serviços contratados envolverem 

tratamento estação de tratamento de esgoto, tal circunstância não autoriza a 

Administração a postular as exigências contidas nos itens 13.5 do edital e 12.1, 

13.8 e 18.1 do termo de referência, senão vejamos: 

 

As exigências contidas nos itens transcritos no tópico II 

desta peça restringem a participação de licitantes no certame, além de ser 

equivocada e ilegal, pois determina que as licitantes devem comprovar inscrição 

no CREA, e também possuir em seu quadro Engenheiros registrados no mesmo 

conselho. Tal determinação fere diretamente a legislação infraconstitucional, por 

isso esta exigência mostra-se descabida e conseqüentemente ilegal. 

 

O responsável pela elaboração do edital de licitação 

notadamente incorreu em erro quando determinou que os serviços licitados 

serão de responsabilidade do Engenheiro e que por isso serão fiscalizados pelo 

CREA, pois na verdade, todos os serviços citados no edital, são inerentes a 



QUÍMICA, e serão, obrigatoriamente, fiscalizados pelo Conselho Regional de 

Química, que possui competência e legitimidade para tal. 

 

Analisando o edital e seus documentos anexos, resta-se 

nítido que os serviços licitados são predominantemente de química, pois 

referem-se a operação e manutenção de estação de tratamento de esgoto. 

 

As afirmações acima encontram amparo no Decreto 

85.877/81, que visando regulamentar a execução da Lei 2.800/56 e 

regulamentar a profissão de químico, estabeleceu que: 

 

Art. 2° - São privativas do químico: 

 

I – análises químicas ou físico-químicas, quando 

referentes à indústria química; 

 

II – produção, fabricação e comercialização, sob 

controle e responsabilidade, de produtos químicos, 

produtos industriais obtidos por meio de reações 

químicas controladas ou de operações unitárias, 

produtos obtidos através de agentes físico-químicos ou 

biológicos, produtos industriais derivados de matéria 

prima de origem animal, vegetal, ou mineral e 

tratamentos de resíduos resultantes da utilização 

destas matérias primas sempre que vinculadas à 

Indústria Química; 

 

III – tratamento em que se empreguem reações 

químicas controladas e operações unitárias, de águas 

para fins potáveis, industriais ou para piscinas públicas 

ou coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos 

e industriais; 

 

IV – o exercício das atividades abaixo discriminadas, 

quando exercidas em firmas ou entidades públicas e 

privadas, respeitando o disposto no Art. 6º; 

 

a) análises químicas e físico-químicas; 

b) padronização e controle de qualidade, tratamento 

prévio de matéria prima, fabricação e tratamento de 

produtos industriais;  

c) tratamento químico, para fins de conservação, 

melhoria ou acabamento de produtos naturais ou 

industriais;  

d) mistura, ou adição recíproca, acondicionamento 

embalagem e reembalagem de produtos químicos e 

seus derivados, cuja manipulação requeira 

conhecimentos de Química;  

g) comercialização e estocagem de produtos tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis ou explosivos, ressalvados os 

casos de venda a varejo; 

f) assessoramento técnico na industrialização, 



comercialização e emprego de matérias primas e de 

produtos da Indústria Química;  

g) pesquisa, estudo, planejamento, perícia, consultoria 

e apresentação de pareceres técnicos na área de 

Química; 

 

V- exercício, nas indústrias, nas atividades 

mencionadas no Art. 335 da Consolidação das Leis do 

Trabalho; 

 

VI – desempenho de outros serviços e funções, não 

especificados no presente Decreto, que se situem no 

domínio de sua capacitação técnico científica; 

 

VII – magistério superior das matérias privativas 

constantes do currículo próprio dos cursos de formação 

de profissionais de Química, obedecida a legislação do 

ensino. 

 

Art. 3° - As atividades de estudo, planejamento, 

projeto e especificações de equipamentos e instalações 

industriais, na área de Química, são privativas dos 

profissionais com currículo da Engenharia Química. 

 

 

Analisando os serviços constantes do edital de licitação, 

pode-se observar que todos eles estão explicitamente relacionados no artigo 

segundo do Decreto 85.877/81, ou seja, os serviços a serem executados são de 

responsabilidade do químico. 

 

Por se tratar de serviços de competência exclusiva do 

Químico as atividades descritas no edital estão sujeitas a fiscalização do 

Conselho Regional de Química - CRQ. 

 

Corroborando o informado acima, o Conselho Federal de 

Química, no uso de suas atribuições já editou a Resolução Normativa 259/2015 

onde determinou que: 

 

Resolução Normativa nº 259, de 16 de janeiro de 

2015. 

Define as atribuições dos profissionais que menciona e 

que laboram na área da Química do Meio 

Ambiente e do Saneamento Ambiental. 

  

O Conselho Federal de Química, no uso das atribuições 

que lhe confere os artigos 8º, alínea f, 1º e 24 da Lei 

nº 2.800 de 18/06/1956, e tendo em vista os 

mandamentos contidos nos artigos 326, 330, 332, 337 

e 341 do Decreto-Lei nº 5.452 de 01/05/1943; 

Considerando o artigo 2º, incisos II e IV, alínea c, o 



artigo 4º, alíneas a, d, h e i e ainda o artigo 8º do 

Decreto nº 85.877 de 07/04/1981; 

 

Considerando a Resolução Normativa nº 198 de 

17/12/2004 do Conselho Federal de Química; 

 

Considerando a necessidade de se ajustar a 

Regulamentação do Exercício Profissional à natureza 

das Estruturas Curriculares dos Cursos responsáveis 

pela formação das variadas modalidades de 

profissionais da área da Química, resultantes da 

liberdade de programação conferida às Instituições 

Educacionais pela Lei nº 9.394/96 (LDB) que 

estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e dos seus diversos instrumentos Legais Reguladores 

que provocaram profundas modificações na Estrutura 

do Ensino Superior e Profissional do País; 

 

Resolve: 

 

Artigo 1º – São profissionais da Química, nos 

termos da Resolução nº 198/2004 do Conselho Federal 

de Química, os Engenheiros Ambientais, os Engenheiros 

Sanitaristas, os Bacharéis em Química Ambiental, 

Bacharéis em Ciências Ambientais e as Categorias 

Profissionais caracterizadas nos “Eixos Tecnológicos do 

Ambiente, Saúde e Segurança e dos Recursos 

Naturais”, constantes do Catálogo Nacional de Cursos 

Tecnológicos do Ministério da Educação, ou seja: 

Tecnólogos em Meio Ambiente, Tecnólogos em Gestão 

Ambiental, Tecnólogos em Processos Ambientais, 

Tecnólogos em Saneamento Ambiental, Tecnólogos em 

Planejamento Ambiental e outras que venham a ser 

incluídas, que atuam nas atividades tecnológicas 

relacionadas ao Meio Ambiente e aos Recursos Naturais 

cujos currículos escolares, conduzam a conhecimentos 

de Química. (ex vi Art. 341 do Decreto-Lei nº 

5.452/43) 

 

Artigo 2º – São atribuições dos Profissionais citados 

no artigo 1º desta Resolução, a serem conferidas de 

acordo com a avaliação da Estrutura Curricular e 

Conteúdos Programáticos das Disciplinas (Componentes 

Curriculares) cumpridas nos Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação pelos Profissionais de cada Categoria: 

 

1. Vistoriar, emitir relatórios, pareceres periciais, 

laudos técnicos, e realizar serviços técnicos 

relacionados com as atividades tecnológicas 

concernentes às áreas Sanitária, Meio Ambiente e 

Recursos Naturais. 

2. Coordenar, orientar, supervisionar, dirigir e 

assumir a responsabilidade técnica das atividades 

envolvidas nos processos de Gestão Ambiental, 



Gerenciamento Ambiental e suas respectivas 

técnicas. 

3. Exercer o magistério na Educação de Nível 

Superior e de Nível Médio, respeitada a legislação 

específica, e participar do desenvolvimento de 

pesquisas e extensão, sendo as atividades 

exercidas nas áreas Sanitária, Meio Ambiente e 

Recursos Naturais. 

4.  Executar análises químicas, físico-químicas, 

químico-biológicas e toxicológicas das matérias-

primas, dos insumos, dos produtos intermediários 

e finais resultantes das tecnologias sanitárias e 

ambientais e no controle de qualidade dos 

processos químicos envolvidos, utilizando somente 

os tradicionais métodos gravimétricos e 

volumétricos. 

5.  Executar análises químicas, físico-químicas, 

químico-biológicas e toxicológicas das matérias-

primas, dos insumos, dos produtos intermediários 

e finais resultantes das tecnologias sanitárias e 

ambientais, e controle de qualidade dos processos 

químicos envolvidos, utilizando as técnicas e 

métodos instrumentais. 

6. Gerir as atividades técnicas utilizadas nos 

processos e operações de tratamento e disposição 

final de águas, efluentes e resíduos sólidos. 

7. Planejar, conduzir e efetuar o controle de 

qualidade de todos os processos químicos, físico-

químicos e bioquímicos utilizados nas etapas de 

tratamento para reuso de água destinada à 

indústria e abastecimento. 

8.  Planejar, conduzir e efetuar o controle de 

qualidade de todos os processos químicos, físico-

químicos e bioquímicos utilizados nas etapas de 

tratamento para reuso de efluentes líquidos. 

9. Planejar, conduzir e efetuar o controle de 

qualidade de todos os processos químicos, físico-

químicos e bioquímicos utilizados nas etapas de 

tratamento para reuso de efluentes gasosos. 

10. Efetuar a inspeção das atividades, zelando pelo 

cumprimento das normas sanitárias e ambientais 

dos padrões de qualidade. 

11. Planejar, conduzir e gerenciar as operações 

unitárias da área de Engenharia Química utilizadas 

em todas as etapas da Engenharia Sanitária e 

Ambiental. 

12. Conduzir a aquisição, montagem e manutenção de 

máquinas e equipamentos de implementos do 

Saneamento e Meio Ambiente e supervisionar a 

instrumentação de controle das máquinas 

existentes nas instalações do sistema. 

13. Realizar as atividades de estudo, planejamento, 

elaboração de projetos, especificações de 

equipamentos e instalações na área Sanitária e 



Ambiental, sempre que a Organização Curricular 

do Curso indicar que o profissional egresso do 

mesmo, possua os devidos conhecimentos das 

áreas da Engenharia Química, Sanitária e 

Ambiental. 

14. Desempenhar outras atividades e serviços não 

especificados na presente Resolução e que se 

situem no domínio de sua capacitação técnico-

científica, conforme indicar a natureza da 

Organização Curricular cumprida pelo profissional, 

a ser definido pelo Conselho Federal de Química. 

 

Artigo 3º – Para efeito de definição de atribuições 

profissionais, constantes no artigo anterior, para 

os egressos dos Cursos da área Sanitária, Meio 

ambiente e Recursos Naturais, a avaliação por 

parte do Conselho Federal de Química das 

Organizações Curriculares dos Cursos e dos seus 

Históricos Escolares, deverá levar em consideração 

os parâmetros constantes do Quadro, a seguir 

indicado: 

 

 

Analisando o transcrito acima não restam dúvidas que 

serviços licitados estão incluídos na norma em questão, sendo certo, portanto, 

que caberá ao CRQ a fiscalização dos serviços licitados. 

 

Desta forma, a determinação das licitantes comprovarem 

inscrição no CREA está destoando a legislação vigente, devendo, portanto, ser 

alterada, passando a Administração a exigir inscrição das empresas licitantes no 

Conselho Regional de Química - CRQ. 

 

Não obstante ao exposto acima, vale destacar que a 

engenharia química, ambiental e sanitaristas são ofícios do profissional 

da química, logo, deve-se admitir que os serviços licitados sejam 

executados sob responsabilidade de um químico. 

 

Em razão dos fatos aqui articulados deve-se prevalecer o 

entendimento de que os serviços licitados são de responsabilidade do profissional 

de química e por isso as empresas licitantes deverão comprovar registro no CRQ. 

 

Desta forma, se o responsável pela elaboração do edital 

estabeleceu a competência para execução dos serviços pode ser tanto do CREA 

quanto do CRQ, não pode a prova de qualificação técnica estar adstrita a 

somente ao CREA. 

 

 

IV – CONCLUSÃO 



 

Diante de todo exposto acima, não existe outra conclusão a 

senão que as exigências combatidas são ilegais e devem ser modificadas ou 

retiradas do edital. 

 

Deve-se destacar por último, que a administração pública, 

não pode, de forma alguma, exigir qualquer comprovação que venha exacerbar o 

prescrito em Lei, sob pena ocorrer à nulidade de todo o procedimento licitatório.  

 

Quanto à exigências notoriamente exacerbadas, expõem 

brilhantemente o renomado professor Sidnei Pacheco de Melo, citados em sua 

obra, Licitações e Contratos na Administração Pública, Ed. América Jurídica, 

2000, que assim comenta: 

 

“A exacerbação de exigências além das máximas 

permitidas em lei, a condução rígida do exame 

documental. E outros repudiáveis meios de desvios 

impostos pelos julgadores, correspondem erros 

sofríveis, nulos, passíveis de relevantes sanções 

àqueles que, direta ou indiretamente, deram-lhe 

causa.” 

 

 

Entender de forma diversa do exposto acima, e manter as 

exigências editalícia ora impugnadas como válidas, é ferir os preceitos legais que 

norteiam o procedimento licitatório, mas notadamente o esculpido no artigo 

terceiro da Lei 8.666/93, que assim determina:  

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 

a proposta mais vantajosa para a Administração e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE 

COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O 

SEU CARÁTER COMPETITIVO e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; (Grifou-se) 

 

 

A Administração Pública quando da elaboração de editais de 



licitações, deve prevalecer-se de condições que não venham a cercear a 

participação de um maior número possível de licitantes. Pois só assim, atender-

se-á integralmente, o que dispõe a legislação específica, que trata da matéria. 

 

Neste sentindo, traz-se à colação os ensinamentos do 

mestre Sidnei Pacheco de Melo, professor da renomada Escola de Administração 

Fazendária, transcrita em sua obra “Licitações e Contratos na Administração 

Pública”, editora América Jurídica, páginas. 15 e 16, que assim dispõe: 

 

“A qualificação para habilitar-se há de preservar a 

compatibilidade do objetivo sob licitação, jamais 

extrapolar esse parâmetro.” 

 

“Inovações de atestação ou comprovação rigorosas, 

diferentemente das de praxe, sob protesto de esta 

zelando pela saúde do interesse público é, 

simplesmente, beneficiamento, direcionamento, não é 

licitação, embora disfarçada como tal.” 

 

“Portanto, é de ser rechaçado para muito longe esse 

reprovável rigor no edital, com insistência estampado 

pelos de pouca ou nenhuma boa-fé.” 

. 

. 

. 

“A licitação há de ser concorrida, há de reunir tantos 

quanto houverem no comércio, no ramo do produto sob 

licitação.” 

 

 

A outra conclusão não pode-se chegar, senão, a de que as 

exigências aqui apontadas são inconsistentes e ilegais, pois não encontram 

amparo na legislação, não guardam conformidade com o objeto da licitação e são 

ineficientes para avaliar a real qualificação técnica das empresas participantes. 

 

Como se sabe, as regras aplicadas as licitações são normas 

de caráter geral das licitações, posto que as exigências dizem respeito à 

salvaguardar os princípios básicos que norteiam o processo licitatório, 

notadamente o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, e do julgamento objetivo. 

 

Em face disto, as exigências feitas pelo Edital em exame 

estão em desacordo com a legislação e são nulas de pleno direito, não 

produzindo, por conseguinte, qualquer efeito. 

 

Assim, espera-se que V.Sa., analise as questões aqui 

suscitadas e realize as adequações necessárias no edital de licitação. 



 

V - O PEDIDO  
 

Diante de todo exposto, a IMPUGNANTE vem a 

presente de V.Sa. requerer o seguinte: 
 

a) Seja apreciada a presente impugnação, 

suspendendo o processo, a fim de não vir a existir a 

nulidade de todo o procedimento licitatório; 
 

b) Seja modificado o Edital de Licitação, mais 

notadamente no que se refere aos itens 13.5.2 do 

edital 12.1, 13.8 e 18 do termo de referência, 

sendo excluída a exigência da Licitante comprovar 

inscrição no CREA, passando a ser exigido inscrição 

da mesma no Conselho Regional de Química – CRQ, 

que é o órgão competente para exercer a 

fiscalização ou alternativamente que seja permitida 

que as licitantes comprovem vínculo com 

profissionais inscritos no CRQ ou no CREA. 
 

c) Seja modificado o Edital de Licitação, mais 

notadamente no que se refere ao item 13.5.4 do 

edital e 18.1.c do termo de referência, sendo 

passando a exigir a apresentação de atestados 

registrados no Conselho Regional de Química – 

CRQ, que é o órgão competente para exercer a 

fiscalização ou alternativamente que seja permitida 

que as licitantes comprovem registro de seus 

atestados no CRQ ou no CREA. 
 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020. 
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Processo Administrativo 2276/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MASSAMBARÁ 

Assunto: Impugnação Edital Pregão Eletrônico 019/2020 

Impugnante: QUIMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP 

 

Em resposta ao pedido de impugnação informamos abaixo: 

 

DO PEDIDO: 

 

Seja modificado o Edital de Licitação, mais notadamente no que se refere aos itens 13.5.2 

do edital 12.1, 13.8 e 18 do termo de referência, sendo excluída a exigência da Licitante 

comprovar inscrição no CREA, passando a ser exigido inscrição da mesma no Conselho 

Regional de Química – CRQ, que é o órgão competente para exercer a fiscalização ou 

alternativamente que seja permitida 

que as licitantes comprovem vínculo com profissionais inscritos no CRQ ou no CREA. 

 

Seja modificado o Edital de Licitação, mais notadamente no que se refere ao item 13.5.4 

do edital e 18.1.c do termo de referência, sendo passando a exigir a apresentação de 

atestados registrados no Conselho Regional de Química – 

CRQ, que é o órgão competente para exercer a fiscalização ou alternativamente que seja 

permitida que as licitantes comprovem registro de seus atestados no CRQ ou no CREA. 

 

Resposta: A exigência da qualificação técnico profissional para “operação 

e/ou manutenção de estação de tratamento de esgoto (ETE)” está prevista no art. 30, 

§ 1º, I da Lei 8666/93 conforme abaixo: 
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I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 

 

Segundo a RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 

doConselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, são 

atividades inerentes da engenharia: 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício 

profissional correspondente às diferentes modalidades da 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e 

em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação 

técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e 

especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 

laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, 

ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 

qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
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Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, 

montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e 

reparo; 

                Atividade 17 - Operação e manutenção de 

equipamento e instalação; 

                  Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE 

QUÍMICA: I - desempenho das atividades 01 a 18 do 

artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria química e 

petroquímica e de alimentos; produtos químicos; 

tratamento de água e instalações de tratamento de 

água industrial e de rejeitos industriais; seus serviços 

afins e correlatos. 

 

Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: I 

- o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes a controle sanitário do ambiente; 

captação e distribuição de água; tratamento de água, 

esgoto e resíduos; controle de poluição; drenagem; 

higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e 

correlatos. 

 

O Decreto 85.877/81, que visando regulamentar a execução da Lei 2.800/56 e 

regulamentar a profissão de químico, estabeleceu que: 

 

Art. 2° - São privativas do químico: 

I – análises químicas ou físico-químicas, quando 

referentes à indústria química; 

II – produção, fabricação e comercialização, sob 

controle e responsabilidade, de produtos químicos, 
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produtos industriais obtidos por meio de reações 

químicas controladas ou de operações unitárias, 

produtos obtidos através de agentes físico-químicos 

ou biológicos, produtos industriais derivados de 

matéria 

prima de origem animal, vegetal, ou mineral e 

tratamentos de resíduos resultantes da utilização 

destas matérias primas sempre que vinculadas à 

Indústria Química; 

III – tratamento em que se empreguem reações 

químicas controladas e operações unitárias, de águas 

para fins potáveis, industriais ou para piscinas 

públicas 

ou coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos 

e industriais; 

IV – o exercício das atividades abaixo 

discriminadas, 

quando exercidas em firmas ou entidades públicas e 

privadas, respeitando o disposto no Art. 6º; 

 

A Resolução Normativa nº 259, de 16 de janeiro de 2015 diz: 

 

Considerando a necessidade de se ajustar a Regulamentação do Exercício 

Profissional à natureza das Estruturas Curriculares dos Cursos responsáveis pela formação 

das variadas modalidades de profissionais da área da Química, resultantes da liberdade de 

programação conferida às Instituições Educacionais pela Lei nº 9.394/96 (LDB) que 

estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos seus diversos instrumentos 

Legais Reguladores que provocaram profundas modificações na Estrutura do Ensino 

Superior e Profissional do País; Resolve: Artigo 1º – São profissionais da Química, nos 

termos da Resolução nº 198/2004 do Conselho Federal de Química, os Engenheiros 

Ambientais, os Engenheiros Sanitaristas, os Bacharéis em Química Ambiental, 

Bacharéis em Ciências Ambientais e as Categorias Profissionais caracterizadas nos “Eixos 
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Tecnológicos do Ambiente, Saúde e Segurança e dos Recursos Naturais”, constantes do 

Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos do Ministério da Educação, ou seja: 

Tecnólogos em Meio Ambiente, Tecnólogos em Gestão Ambiental, Tecnólogos em 

Processos Ambientais, Tecnólogos em Saneamento Ambiental, Tecnólogos em 

Planejamento Ambiental e outras que venham a ser incluídas, que atuam nas atividades 

tecnológicas relacionadas ao Meio Ambiente e aos Recursos Naturais cujos currículos 

escolares, conduzam a conhecimentos de Química. (exvi Art. 341 do Decreto-Lei nº 

5.452/43). 

 

Perante o exposto acima, fica claro a observância que o profissional registrado no 

Conselho Regional de Química tem habilitação e capacidade técnica profissional para as 

atividades comtempladas neste certame licitatório conforme termo de referênciae edital 

019/2020, o que não exclui a capacidade técnica e habilitação do engenheiro registrado no 

CREA, conforme e a RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 do  Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que estabelece as atividades da 

engenharia. 

Fica acatado parcialmente o pedido de modificação do edital de licitação dos itens 

13.5.2 e 13.5.4 e do termo de referência nos itens 12.1, 13.8 e 18.1.c, conforme errata em 

anexo.  

 

Vassouras, 23 de outubro de 2020. 

 

_______________________________________ 

Danilo Alves Pereira 

Secretário Municipal de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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ERRATA  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, conforme itens abaixo: 

 

Onde se lê: 
 

12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (No Termo de Referência).  
 

12.1. O responsável técnico pela operação da ETE devera apresentar após a assinatura do contrato, em 

um prazo máximo de 7 (sete) dias, a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo 

CREA. 

 

                                13.  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ( No Termo de Referência). 

 

13.8. A condução geral dos serviços, de parte da empresa contratada, ficará a cargo de um engenheiro, 

devida e obrigatoriamente registrado no CREA-RJ e com prática comprovada em serviços idênticos aqueles 

a que se referem ao serviço a ser executado.  

                                18.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ( No Termo de Referência). 

18.1 As empresas licitantes deverão atender a qualificação técnica abaixo: 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, nos termos da 

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

participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

13.5 Qualificação Técnica (No Edital) 

13.5.2 Certidão de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Profissionais Técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando o registro compatível com o objeto do 

contratado; 

13.5.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, nos termos da 

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

participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à 
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execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

 

Leia-se: 
 

12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ( Termo de Referência).  
 

12.1. O responsável técnico pela operação da ETE devera apresentar após a assinatura do contrato, em 

um prazo máximo de 7 (sete) dias, a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo 

CREA ou termo de responsabilidade técnica emitido pelo CRQ. 

 

                                13.  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ( Termo de Referência). 

 

13.8. A condução geral dos serviços, de parte da empresa contratada, ficará a cargo de um profissional, 

devida e obrigatoriamente registrado no CREA-RJ ou CRQ - III  e com prática comprovada em serviços 

idênticos aqueles a que se referem ao serviço a ser executado.   

 

                                18.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ( Termo de Referência). 

 

18.1 As empresas licitantes deverão atender a qualificação técnica abaixo: 

 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CRQ - Conselho 

Regional de Quimica, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Termo de Responsabilidade Técnica, relativo à execução dos serviços 

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:  

 

13.5 Qualificação Técnica (No Edital) 

13.5.2 O responsável técnico pela operação da ETE devera apresentar após a assinatura do contrato, em um 

prazo máximo de 7 (sete) dias, a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo CREA 

ou termo de responsabilidade técnica emitido pelo CRQ. 

 

13.5.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CRQ - Conselho 

Regional de Quimica, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
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Técnica – ART ou Termo de Responsabilidade Técnica, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. 
 

Vassouras, 23 de outubro de 2020. 

Danilo Alves Pereira 
Secretário Municipal de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 
 

 

 

 

 


