
FISCALIZAÇÃO DE EDITAIS  – CAU/RS    



COMO OBTER OS DADOS?

1) Denúncias efetuadas via SICCAU, que devem ser
analisadas prioritariamente às demais em função dos
curtos prazos disponíveis para a ação efetiva do
Conselho*;

2) Pesquisa de editais através da contratada RCC;

3) E-mail enviado pelo profissional para a Unidade de
Fiscalização.

*As denúncias devem ser pré-avaliadas pela equipe de apoio da fiscalização
e encaminhadas para o Fiscal responsável pela frente de Editais.

https://servicos.caubr.org.br/

fiscalizacao.licitacoes@caurs.gov.br

https://servicos.caubr.org.br/
mailto:fiscalizacao.licitacoes@caurs.gov.br


TIPOS DE IRREGULARIDADE E AÇÕES ADOTADAS

1) Modalidade: Pregão

2) Habilitação Técnica: Restrição a
AUs e suas PJs

3) Redação do Edital: Sem restrição,
mas com grafias incorretas (Ex:
CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura)

PROBLEMA AÇÃO

Impugnação Administrativa + Parecer
Técnico (GETEC):
Acompanha-se o andamento. Caso
negada, ingressa-se com Ação Civil Pública.

Impugnação Administrativa:
Acompanha-se o andamento. Caso
negada, estuda-se viabilidade de ingressar
com Ação Civil Pública.

E-mail orientativo:
Não se cobram providências, apenas
orienta-se.

ESTAGIÁRIO

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO + ASJUR

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO + GETEC + ASJUR



ANÁLISE DOS EDITAIS E CADASTRO DO PROTOCOLO 

A  equipe de apoio faz uma pré-análise
dos editais e assinala possíveis 
irregularidades.

A equipe de apoio cadastra o protocolo no
SICCAU e o encaminha para o fiscal
responsável pela frente.



OFÍCIO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Fiscal elabora ofício de impugnação e encaminha 
para a Gerência para assinatura



O FISCAL ACOMPANHA O RESULTADO



E SE FOR NEGADA?
1) Nos casos de restrição ao exercício profissional, o processo é encaminhado diretamente para a

Assessoria Jurídica;

2) Nos casos relacionados ao pregão, o processo é encaminhado para a Gerência Técnica do
CAU/RS para elaboração de Parecer Técnico.



PROJETO EXECUTIVO POR PREGÃO

Receita Federal julgou improcedente a 
impugnação



O QUE FAZER? 

ENTRAR COM AÇÃO CONTRA A 

RECEITA FEDERAL?



APÓS ANÁLISE TÉCNICA

1) O Prédio em questão é tombado pelo IPHAE;

2) O Arquiteto e Urbanista, autor do projeto arquitetônico, havia recomendado no caderno de encargos
que a empresa tivesse como responsável técnico um profissional sênior, com experiência em restauro;

3) O edital não cumpriu a recomendação do profissional e abriu para que o RT pudesse ser engenheiro
civil;

4) O RRT de projeto arquitetônico utilizou de forma equivocada, a atividade de projeto de reforma, o que
foi corrigido após notificação do CAU/RS para atividade de restauro;

5) Havia uma etapa de elaboração de projeto executivo que seria contratada por pregão;

6) Decidiu-se entrar com ação civil pública na justiça federal alegando todas essas questões;

7) Por ser um processo recente, ainda não há decisões.



RESULTADOS OBTIDOS – ANO 2018 

1814 Editais analisados

1298 Sem restrição

Dos 17% Impugnados (88 editais)

Editais retificados após impugnação

Impugnações recusadas

Sem manifestação

Suspenso ou anulado por decisão 
judicial

516 Irregulares

58% Edital não encontrado
17% Impugnados
16% Prazo insuficiente
5% Orientados
4% Efetivo insuficiente

28%

40%

11%

21%



OBRIGADO!

Marina Leivas Proto
Gerente de Atendimento e Fiscalização

marina@caurs.gov.br


