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Ilma. Senhora presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Marituba 
 
 
 
CL2 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica devidamente 
estabelecida a Av. Governador José Malcher nº 168, Sala 418, Nazaré, Belém-PA, inscrita no 
CNPJ nº 13.101.650/0001-75, neste ato representada pela Sr. CARLOS HENRIQUE 
MENEZES LOBO, brasileiro, casado, Arquiteto, portador da carteira de identidade (RG) nº 
4303713 SSP/PA e  CPF nº 799.141.442-68,  vem requerer impugnação do Edital do Pregão 
Presencial Nº 05/20172606-01-PP-PMM/SECEL, cujo objeto é a contratação de serviços de 
estrutura de arquibancada, banheiro químico, som, iluminação, palco, telão de LED, para 
suprir  os materiais necessários da estrutura referentes aos Jogos Abertos de Marituba  
2017,  pela razão exposta à seguir: 
 
Com a leitura do Edital de Pregão Presencial n° 05/20172606-01-PMM/SECEL ficou 
constatado que foi exigido dos Licitantes a comprovação de que possui em seu quadro 
engenheiro civil ou mecânico, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
acompanhada da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará), para execução dos 
serviços compatíveis com o objeto desta licitação. Na área de estruturas, iluminação e 
sonorização, de acordo com a Lei 5.194/66 que rege a profissão de engenharia, os serviços 
só podem ser executados por empresas de Engenharia, quites com o CREA. Na montagem 
de estruturas é obrigatório que possuam em seus quadros um engenheiro civil, conforme 
cópia da CERTIDÃO Nº 027/2015 emitida pelo CREA em anexo, apresentada por outra 
empresa de engenharia em outro processo licitatório, que certifica que “Nenhum profissional 
poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem”. 
                                                                                                                                                                   
Pelo exposto requeremos a impugnação do Edital do Pregão Presencial nº 05/20172606-01-
PP/PMM/SECEL, SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior republicação com as 
devidas correções, obedecendo ao sistema normativo vigente, assim como a apresentação 
do projeto básico para a execução das estruturas. 
 
Nestes Termos  
 
Pede-se Deferimento 
 
Belém, 07 de julho de 2017 
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