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DECISÃO PREGOEIRO N.º 007/2010

Processo Licitatório n.° 118.587/2010 - Pregão Presencial n.° 015/2010

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação interposto pela
empresa XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA contra termos do Edital
referente ao Pregão Presencial n.° 015/2010, deste CREA.

Alega a impugnante, em suma, que não há disposição legal exigindo
registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia das
empresas prestadoras do serviço objeto do presente Edital. No mais, afirma que de
acordo com políticas de canais de distribuição, alguns fabricantes autorizam seus
distribuidores de equipamentos e peças a fornecer declaração de que os
equipamentos estão em linha de produção e de que a licitante é autorizada a prestar
assistência técnica.

Requer, dessa forma, a exclusão da exigência de registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, bem como questiona se havendo
autorização dos fabricantes a seus distribuidores nacionais, poderão estes emitir tais
declarações às suas revendas proponentes na licitação.

É o breve relatório. Decido.

1. DA NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

A necessidade de registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia decorre dos dispositivos legais abaixo:

“ - Lei n.° 5.194/66

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado
reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos
Regionais;

- Decreto Federal n.° 90.922/85

Art 3º Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau observado o disposto nos arts. 4º
e 5º, poderão:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
Ill - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e
instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva
formação profissional.
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Art 4º As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para
efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação,
consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e
coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento
e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:

7. regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.

III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as
respectivas equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva
formação profissional;

Art 5º Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos
industriais de 2º grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua
formação curricular.

- Resolução n.° 218/73, do CONFEA

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 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA,
MODALIDADE ELETROTÉCNICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração,
transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas
elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE
COMUNICAÇÃO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais
elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e
telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e
correlatos.
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Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO:

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito
das respectivas modalidades profissionais;

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas
no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.

Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO:

I - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito
das respectivas modalidades profissionais;

II - as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas
no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.

- Resolução n.° 313/86, do CONFEA

Art. 3º - As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício
profissional, e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:

1) elaboração de orçamento;

3) condução de trabalho técnico;

4) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;

5) execução de instalação, montagem e reparo;

6) operação e manutenção de equipamento e instalação;

Parágrafo único - Compete, ainda, aos Tecnólogos em suas diversas modalidades, sob a
supervisão e direção de Engenheiros, Arquitetos ou Engenheiros Agrônomos:

1) execução de obra e serviço técnico;

2) fiscalização de obra e serviço técnico;

Art. 4º - Quando enquadradas, exclusivamente, no desempenho das atividades referidas no
Art. 3º e seu parágrafo único, poderão os Tecnólogos exercer as seguintes atividades:

1) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;

2) desempenho de cargo e função técnica;

Parágrafo único - O Tecnólogo poderá responsabilizar-se, tecnicamente, por pessoa jurídica,
desde que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições.”
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Colaciona-se, ainda, o seguinte precedente:

“INTERESSADA : Ortemaq Organização Técnica de Máquinas Ltda.
EMENTA: Infração à alínea “a” do art. 6° da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
DECISÃO
O Plenário do Confea, apreciando a Deliberação
1244/2004-CEP - Comissão de Exercício Profissional, que trata do processo em epígrafe, de
interesse da empresa Ortemaq Organização Técnica de Máquinas Ltda., autuada pelo Crea-
DF em 18 de dezembro de 2001, mediante o Auto de Infração e Notificação 12293/2001, por
infringência à alínea “a” do art. 6° da Lei 5.194, de 1966, ao exercer atividades da Engenharia
Mecânica na prestação de serviços de assistência técnica de equipamentos de refrigeração,
equipamentos gráficos, máquinas copiadoras e instrumentos de medição, em sua sede na
SCRS Quadra 515, Bloco B, Loja 27, Brasília – DF, sem possuir registro perante o Crea, e
considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está capitulada nos
arts. 71, alínea “c” – multa, e 73, alínea “e”, da Lei 5.194, de 1966; considerando que a multa
na época da autuação encontrava-se regulamentada pela Resolução 450, de 15 de dezembro de
2000, art. 9º, alínea “e” – R$ 404,00 a R$ 2.028,00; considerando que a empresa alegou em
seu recurso ao Confea que apenas atua na área comercial de compra e venda de equipamentos,
apesar de seu contrato social possuir características abrangentes; considerando que não
procedem as alegações constantes do recurso apresentado, visto que o contrato social da
interessada, à época da autuação, relacionava como um de seus objetivos a prestação de
assistência técnica; considerando que a empresa providenciou a alteração de seu contrato, em
21 de julho de 2003, excluindo de seu objetivo social a prestação de assistência técnica;
considerando que, segundo consta nos autos, o Crea agiu devidamente quando da lavratura do
auto de infração e notificação, em face da constatação de infração à legislação vigente,
capitulando, adequadamente, a infração cometida e a penalidade estipulada; considerando que
a interessada regularizou a situação perante o Crea após a lavratura do auto de infração,
comprovada nos autos, mas a doutrina do Direito Administrativo ensina que a regularização
da situação objeto da autuação não exime a interessada das cominações legais cabíveis,
DECIDIU, por unanimidade, pela manutenção do Auto de Infração e Notificação 12293/2001,
devendo a interessada efetuar o pagamento da multa em seu valor mínimo, corrigida na forma
da lei. Presidiu a Sessão o Eng. Florestal FERNANDO ANTÔNIO SOUZA BEMERGUY.
Presentes os senhores Conselheiros Federais ANJELO DA COSTA NETO, FRANCISCO
MACHADO DA SILVA, ITAMAR COSTA KALIL, JOÃO AMÉRICO PEREIRA, JOÃO
DE OLIVEIRA SOBRINHO, JOSÉ QUEIROZ DA COSTA FILHO, LUIZ ALBERTO
FREITAS PEREIRA, MANOEL ANTÔNIO DE ALMEIDA DURÉ, MARIA DE
NAZARETH DE SOUZA FRANÇA, MARIA HIGINA DO NASCIMENTO, MARIA
JOSÉ BALBAKI FETTI, MILTON DA COSTA PINTO JÚNIOR, MOACYR FREITAS DE
ALMENDRA GAYOSO JÚNIOR, PAULO CELSO RESENDE RANGEL, RENATO DE
MELO ROCHA, SÉRGIO LUIZ CHAUTARD e WALTER LOGATTI FILHO.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 3 de novembro de  2004.
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Eng. Florestal Fernando Antônio Souza Bemerguy
Presidente em Exercício.”

No mais, não há que se confundir registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que é conditio sine qua non para a prestação de
serviço na área da engenharia e afins, ou seja, cumprimento de condição legal
decorrente de norma constitucional de eficácia contida, com atestado de capacidade
técnica que se presta para a comprovação de experiência em objeto similar ao
licitado.

Dessa forma, legal e regular a exigência editalícia constante do item
5.10.1.3.1. – “d” do Edital, pelo que a mesma deve ser mantida.

2. DA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PELOS DISTRIBUIDORES

Neste tópico, não há como o CREA/SC emitir juízo prévio de
valoração de documentos que serão conhecidos apenas durante o certame licitatório.
Cabe às licitantes diligenciarem no sentido de cumprir integralmente com todas as
exigências editalícias.

3. DA DECISÃO

Ante todo o exposto e ao mais que dos autos consta, julga-se
IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa XBRAMAR SOLUÇÕES E
TECNOLOGIA LTDA, para o fim de se manter inalteradas as exigências editalícias,
bem como as datas e horários limites para a entrega de envelopes e a abertura dos
mesmos.

Ciência à impugnante, nos termos do item 15.15 do Edital. Publique-
se, nos termos dos itens 15.14 e 15.15 do Edital.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2010.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA

Pregoeiro do CREA/SC

DANIEL GLAVAM TAVARES

Gerente do DTI do CREA/SC


