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PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 18/2018 

IMPUGNAÇÃO. Licitação o Registro de Preços para 

a contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de locação de equipamentos 

e estruturas de palco, sonorização, iluminação, 

barracas/tendas, gerador de energia e sanitários 

químicos, para utilização pelo município, nos festejos 

e eventos deste Município, em quantidades e 

especificações contidas no Anexo II do Edital.

Análise da Assessoria Jurídica. Justificativas 

suficientes para inclusão da exigência no Edital. 

Trata-se de impugnação ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 18/2018 para a contratação de empresa 

especializada para a prestação dos serviços de locação de equipamentos e estruturas de 

palco, sonorização, iluminação, barracas/tendas, gerador de energia e sanitários 

químicos, para utilização pelo município, nos festejos e eventos deste Município, em 

quantidades e especificações contidas no Anexo II do Edital. 

A empresa QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA-ME encaminhou a seguinte 

impugnação:

“QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA, CNPJ n.º 18.554.695/0001-19, com 

sede à Q 106 SUL ALAMEDA 8 - S/N - LT 33, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 

representada pelo Sócio Proprietário, Sr. DIONES DA SILVA, brasileiro, casado, 

empresário, RG 410.825 SSP/TO, CPF 942.276.911-68  requerer a impugnação do 

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 
18/2018, motivado pela falta da exigência de REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE 

junto ao CREA, falta da Exigência do CAT, embasado art. 30, da Lei n. 8.666/93,

que determina que tais atividades licitadas no itens do TERMO DE REFERENCIA 
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do referido edital requerem acompanhamento de profissional de engenharia 

elétrica/civil e pela falta de Exigência do Balanço embasada no art. 31, da Lei n. 

8.666/93.

PRELIMINARMENTE 

O pedido de impugnação foi apresentado tempestivamente de acordo com os termos da 

Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e da Seção XXIII do Edital. 

NO MÉRITO 

A referida empresa traz como embasamento de sua impugnação referência à Lei nº 

5.194/66 que regulamenta o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e 

engenheiro agrônomo. A norma citada confere ao Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) as atribuições de fiscalização do exercício dessas 

profissões.

Com base nessa determinação legal, o Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia 

e Agronomia (CONFEA), no uso de suas atribuições baixou a Resolução nº 

1010/2005, da qual destaco o artigo 5º: 

“Art. 5º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos diplomados no 

âmbito das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, em todos os seus 

respectivos níveis de formação, ficam designadas as seguintes atividades, que 

poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou 

separadamente, observadas as disposições gerais e limitações estabelecidas 

nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução: 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção;

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento  ou

instalação;”
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No Anexo II da referida Resolução, foram dispostos os campos de atuação profissional 

das diversas categorias abrangidas pelo conjunto normativo, destacando-se, no âmbito 

da engenharia elétrica, as seguintes atribuições: 

“1.2.1.3. Eletrônica e Comunicação: 

Sistemas, Instalações e Equipamentos Eletrônicos em geral e de Eletrônica 

Analógica, Digital e de Potência, em particular. 

Sistemas, Instalações e Equipamentos de Som e Vídeo. (grifo nosso). 

Sistemas, Instalações e   Equipamentos   Telefônicos,   de   Redes

Lógicas, de Cabeamento Estruturado e de Fibras Ópticas. 

Sistemas, Instalações e Equipamentos de Controle de Acesso e de 

Segurança Patrimonial em geral, e de Detecção e Alarme de Incêndio, em 

particular. 

Equipamentos Eletrônicos Embarcados.”

Como se pode inferir, é certo e pacífico que se encontram dentro do campo de atuação
do profissional da engenharia elétrica e engenharia civil, tópicos relacionados a 

sistemas, instalações e equipamentos de som e vídeo e estruturas, estando entre as 

suas atividades regulamentadas a instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção. Repito, campo de atuação do profissional da engenharia elétrica e 
engenharia civil.

Dentre seus pleitos a empresa solicita a impugnação, ainda, quanto a divergência do 

item 1.1 (preâmbulo do Edital), e o Termo de Referência, em que cita “do Tipo Menor 

Preço por Item’, e que no Termo de Referência e modelo de propostas foram agrupados 

por LOTE, bem como a não exigência do CAT, arguindo as disposições do art. 64 da 

Resolução CONFEA Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 e § 1º, parágrafo IV do 

Artigo 30 da Lei 8.666/93. Também requer seja impugnado o edital pela não exigência do 

Balanço, sob o entendimento e argumento do art. 31, da Lei n. 8.666/93. 

Transcritas as sínteses das razões da impugnante, passamos a análises dos 
questionamentos:
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Quanto a forma de julgamento, fora publicado na Edição 1569 de 28/05/2018, no 

Diário Oficial do Município, na página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, a errata 

com a correção, sendo o julgamento do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”,

portanto, não há razão da impugnação quanto a este item. 

Quanto as exigências de qualificação técnica, o rol de exigências para a qualificação 

técnica do Edital Pregão Presencial SRP 18/2018, encontram-se elencados no item 

8.1.3 do edital. Vejamos: 

“8.1.3 Qualificação Técnica 

a) Alvará de Licença e Funcionamento da Sede do Licitante; 
b) Atestado de Capacidade Técnica - Comprovação da capacidade técnico-

operacional da licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome 
da licitante na condição de “contratada”, comprovando especificamente que a 
licitante já prestou atividade pertinente e compatível em características, 
prazos e quantidades com o objeto desta licitação: 

b.1) O atestado (s) a que se refere este item deverá atender aos 
seguintes critérios mínimos: Conter a identificação do signatário, 
inclusive o cargo a que ocupa; Deve ser apresentado em papel 
timbrado da pessoa jurídica atestante; Deve indicar o nome do 
evento, o serviço prestado pela empresa com as devidas 
especificações e detalhamentos para fins de aferição da 
compatibilidade do objeto ora licitado, bem como o período em que 
ocorreu a contratação e a prestação dos serviços, além de constar 
todos os dados necessários (Endereço, e-mail e Telefone) do 
atestante para eventual consulta e diligência deste órgão licitante;  
b.2) Considera-se como compatível o atestado cujo objeto demonstre 
que a licitante executa ou executou, contrato correspondente as 
seguintes parcelas de maior relevância: a) Realização de eventos 
com montagem de palcos, sonorização e iluminação;  b) 
Fornecimento de geradores de energia elétrica; 

c) Declaração do licitante, que caso seja vencedor do certame, possui condições 
técnica e disporá de profissional técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto, 
Engenheiro ou Técnico Eletricista/Elétrico, ), e emitirá as Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ARTs necessárias, conforme exigido pela 
legislação vigente, o(s) qual(is) devidamente reconhecidos pela Entidade 
profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 
respectivas áreas com vínculo numa das formas a seguir: a) Carteira de 
Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  b) Contrato 
Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso do sócio;  c) Contrato de 
Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação do CONFEA, 
ainda que temporário e específico para a finalidade da licitação. A
declaração deverá vir acompanhada de termo de compromisso assinado 
pelo profissional, no sentido de aceitação da responsabilidade técnica 
da obra ou serviço, no caso de a empresa vir a ser a licitante vencedora, 
com firma reconhecida em cartório da assinatura do profissional em 
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data anterior à data de abertura dos envelopes;” (Os grifos são do 
original)

Quanto aos argumentos da não exigência, no rol de qualificações técnica do REGISTRO 

DA EMPRESA LICITANTE junto ao CREA, requerido pela empresa QATIVE
TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA, CNPJ n.º 18.554.695/0001-19, com sede à Q 106 

SUL ALAMEDA 8 - S/N - LT 33, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO, máxima vênia,

padece de fundamentação a pretensão impugnatória apresentada pela empresa quanto à 

intenção de fazer constar no instrumento convocatório exigência, PARA PARTICIPAR DA 

LICITAÇÃO, de comprovação de registro no CREA dos interessados, a exigência de 

vinculo empregatício com Engenheiro Civil e Engenheiro Elétrico também credenciado ao 

CREA e/ou que na apresentação do Atestado de Capacidade Técnica, o mesmo seja 

exigido com Certidão de Acervo Técnico – CAT, visando dar maior segurança ao objeto 

licitado.  

Nesse sentido deve-se arguir a impropriedade de tal exigência considerando tratar-se 

de licitação deflagrada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é o

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a prestação dos 

serviços de locação de equipamentos e estruturas de palco, sonorização, iluminação, 

barracas/tendas, gerador de energia e sanitários químicos, para utilização pelo município, 

nos festejos e eventos deste Município, em quantidades e especificações contidas no 

Anexo I deste Edital, de interesse da Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de 

Seabra – BA. 

A modalidade pregão aplica-se quando o objeto se constituir de bens e serviços 

comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade forem definidos 

no edital.

As licitações realizadas na modalidade pregão impõem a aplicação efetiva do princípio 

da ampla competitividade, ou seja, não se pode restringir a participação de 

interessados. Nesta modalidade, a análise da qualificação jurídica fiscal e técnica, 

somente pode ocorrer depois de concluída a fase de lances. Ou seja, não há como 
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fazer tal exigência como condição de participação no certame.  

Não obstante a impossibilidade decorrente da modalidade, a pretensão do licitante 

mostra-se despida de arrimo legal e jurisprudencial, conforme será demonstrado a 

seguir.

Esta Fundação buscou na Lei, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, notadamente em 

seus artigos 59 a 62, definição dos requisitos para que seja obrigatório o registro junto 

ao CREA: 

“LEI 5.194/1966 (LEI ORDINÁRIA) 24/12/1966 
....... 

Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 
em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico.  
§ 1º O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente 
condizente com sua finalidade e qualificação de seus componentes.  
§ 2º As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que 
tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos 
trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem quaisquer ônus, a 
fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos necessários à verificação e 
fiscalização da presente lei.  
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas 
ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu 
registro.  
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no 
artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, 
arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o 
seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas 
encarregados.  
Art. 61. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede da 
entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um profissional 
devidamente habilitado naquela jurisdição.  
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos pelas 
entidades de classe que estiverem previamente registradas no Conselho em cuja 
jurisdição tenham sede.  
§ 1º Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar 
legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta associados 
engenheiros, arquitetos ou engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que 
forem estabelecidas pelo Conselho Regional.  
§ 2º Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser 
de sessenta.”
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A Lei acima transcrita remeteu ao CONFEA competência para editar resoluções sobre 

o tema. Assim, pede-se vênia para transcrever os artigos do 1º ao 12 da Resolução 

CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 (atualizada) que dispõe sobre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 

providências, verbis: 

“Art. 1º Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e 
anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado 
emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, bem como aprovar os modelos de ART e de CAT, o Requerimento 
de ART e Acervo Técnico e os dados mínimos para registro do atestado que 
constituem os Anexos I, II, III e IV desta resolução, respectivamente. 
CAPÍTULO I 
DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis 
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de 
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao 
registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de 
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para 
o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais 
sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
Seção I 
Do Registro da ART 
Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do 
Crea e o recolhimento do valor correspondente. 
§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará 
as sanções legais cabíveis. 
§ 2º Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão 
automaticamente anotados no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC. 
§ 3º O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de dados que consolida as 
informações de interesse nacional registradas no Sistema Confea/Crea. 
Art. 5º O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o disposto 
nesta resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, conforme o 
Anexo I, e senha pessoal e intransferível fornecida após assinatura de termo de 
responsabilidade. 
Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e 
do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 
Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da obra ou 
serviço. 
Art. 8º É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido 
registrar ART. 
Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em: 
I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços 
inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 
II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica 
vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em 
determinado período; e  
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III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para 
desempenho de cargo ou função técnica. 
Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em: 
I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos 
seguintes casos: 
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a 
atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; ou 
b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não 
impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica 
contratada. 
II – ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados nos 
casos em que: 
a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da 
caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada; ou 
b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART. 
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser 
classificada da seguinte forma: 
I – ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por 
um único profissional; 
II – ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como 
intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um 
profissional de mesma competência; 
III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica 
caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto 
por mais de um profissional de mesma competência; e 
IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de 
contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com 
competências diferenciadas. 
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado 
empreendimento, registradas pelos profissionais em função de execução de outras 
atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo contratual, substituição de 
responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, devem 
ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de 
responsabilidades técnicas da obra ou serviço.”.  

A análise dos dispositivos legais acima transcritos demonstra de forma 
inequívoca que apenas as empresa cuja atividade preponderante seja execução 
de serviços de engenharia têm a sua legalidade vinculada ao registro junto ao 
CREA. No presente caso, as empresas que se pretende contratar têm como 
objetivo social comumente a realização de eventos.

A análise da resolução do CONFERA 1.025/09 demonstra que o ART pertence ao 
profissional de engenharia e não à pessoa jurídica.
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A conjugação das duas normas nos mostra que, para contratar um profissional de 

engenharia para realização de atividade secundária, determinada empresa de eventos 

não está obrigada a se registrar no CREA. Até porque, a atividade preponderante de 

empresas de eventos não é realização de serviços de engenharia. 

A jurisprudência tem se manifestado desfavorável à pretensão do licitante, conforme 

se pode observar no acórdão análogo a situação aqui delineada, abaixo transcrito: 

"APELAÇÃO CÍVEL Nº 2007.33.00.005808- 6/BA 
Processo na Origem: 200733000058086 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES APELANTE: 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA 
BAHIA-BA PROCURADOR: DRS. ANTÔNIO CARLOS COSTA MARINHO E 
OUTROS  
APELADA: ARENA ÁUDIO EVENTOS LTDA 
ADVOGADOS: DRS. FRANCISCO ALBERTO M. VIANA DE MELLO, ROBERTO 
VIEIRA SANTOS E OUTROS DECISÃO 
1. ARENA ÁUDIO EVENTOS LTDA, empresa qualificada nos autos, moveu 
AÇÃO ORDINÁRIA ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA CREA/BA, pretendendo afastar a 
exigência de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
(documento exigido na prestação de serviços de engenharia, previsto na Lei nº 
6.496/77), bem como obter declaração de (fls. 18) “ inexistência de relação jurídica 
tributária entre a empresa Autora e o Réu, anulando-se eventuais lançamentos 
fiscais que venham a ser formalizados”, ao argumento de que os serviços de 
sonorização e iluminação cênica que exerce não constitui atividade passível de 
qualquer regulação ao cobrança do CREA. 
2. Feita a citação, deferida a Tutela Antecipada (fls. 74/75), contestado e julgado 
procedente o pedido, o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA, mediante recurso de Apelação 
regularmente respondido, pleiteia modificação da sentença que dirimiu a 
controvérsia. 
3. Na espécie, verifica-se, pelo exame dos autos, que o objeto social da Apelada é 
(fls. 22) “ locação e serviços de sonorização e iluminação cênica para eventos, trios 
elétricos, carros de som, gravação e instrumentos musicais e comércio de 
equipamentos eletro-eletrônicos e instrumentos musicais novos e usados” , 
atividades que não estão inseridas no rol de atribuições privativas de profissionais 
engenheiros e, portanto, submetidas à fiscalização do Conselho de classe 
respectivo. 
4. Observa-se, pela leitura dos Autos de Infração (fls. 44/70), que foram anulados 
pela sentença, que a Apelada foi autuada por ter realizado (fls. 44) “ serviços de 
instalação do sistema de iluminação cênica no ambiente destinado aos festejos 
natalinos” , autuação indevida porque a pessoa jurídica, ao praticar tais atos, 
limitara-se a exercer atividades previstas, regularmente, em seu contrato social. 
5. Não fora isso, o Apelante baseia as penalidades aplicadas nas Leis nºs 5.194/66 
e 6.496/77, específicas para as atividades de Engenharia, enquanto, de modo 
diverso, a Apelada está sujeita aos termos da Lei nº 6.533/78 e do Decreto nº 
82.385/78, que regulam a prestação de serviços técnicos e artísticos. 
6. Assim, prescrevem os arts. 59 e 60 da Lei nº 5.194/66: “ Art. 59. As firmas, 
sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se 
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organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida 
nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente 
registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro 
técnico. 
§ 1º O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente 
condizente com sua finalidade e qualificação de seus componentes. 
§ 2º As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que 
tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos 
trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem quaisquer ônus, a 
fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos necessários à verificação e 
fiscalização da presente lei. 
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas 
ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu 
registro. 
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no 
artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, 
arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o 
seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas 
encarregados. (Grifei e destaquei.) 
7. Nota-se, pela análise dos dispositivos legais transcritos, que o registro de 
empresas nas instituições competentes para fiscalização do exercício das diversas 
profissões e a obtenção de autorizações técnicas correlatas, a exemplo da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, é medida exigível EM RAZÃO DA 
ATIVIDADE BÁSICA OU EM RELAÇÃO ÀQUELA PELA QUAL PRESTEM 
SERVIÇOS A TERCEIROS. 
8. Ora, para determinar se existe ou não a necessidade de contratação de 
ENGENHEIRO, permanente ou eventual, como responsável técnico do 
estabelecimento da empresa nas prestações de serviços, deve-se observar se a 
atividade básica está relacionada com a sua atividade específica: 
Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro- agrônomo é 
caracterizada pelas realizações de interesse social e humano que importem na 
realização dos seguintes empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;  
b) meios de locomoção e comunicações; 
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus 

aspectos técnicos e artísticos; 
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 

extensões terrestres; 
e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

9. Desse modo, a contratação de engenheiro para estabelecimento que se 
enquadre nos casos supracitados é legalmente exigível. 
10. Ocorre, porém, que a atividade básica da Apelada é a “ LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTOS, 
TRIOS ELÉTRICOS, CARROS DE SOM, GRAVAÇÃO E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E 
INSTRUMENTOS MUSICAIS NOVOS E USADOS”. (Fls. 22.) (Grifei e destaquei.) 
11. Nessa circunstância, não estando a atividade básica da Apelada incluída entre 
aquelas descritas no art. 1º da Lei nº 5.194/66, privativas de engenheiros, inexiste 
obrigatoriedade, legalmente prevista, de sua inscrição em Conselho fiscalizador 
dessa atividade profissional ou de profissional engenheiro que atue, 
necessariamente, em toda e qualquer prestação de serviços realizada nos limites do 
seu objeto social. 
12.Na esteira desse entendimento, têm decidido as Egrégias Cortes Regionais 
Federais da Terceira e da Quarta Regiões: 
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CEREAIS E SEMENTES OLEAGINOSAS - REGISTRO NO CREA 
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- NÃO- OBRIGATORIEDADE - PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – APELAÇÃO 
IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação, buscando a reforma da sentença que reconheceu a 
ilegalidade de ato administrativo, consistente na autuação e imposição de multa por 
inexistência do registro do setor técnico, de manutenção elétrica do ora apelado, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
2. O embargante/apelado é empresa de natureza eminentemente de 
comercialização e industrialização de cereais e sementes oleaginosas e está 
sujeito a fiscalização de outros órgãos e autoridades fiscalizadoras próprias 
de suas atividades. 
3. A tramitação administrativa fiscal ocorrida demonstra que as autuações se 
fundam no fato da empresa, ora apelada, executar serviços de manutenção 
elétrica sem estar registrada pelo Conselho embargado, afirmando-se infração 
assim ao disposto na alínea “ a” do art. 6º da Lei Nº 5.194/66, bem como a 
própria empresa explica, em suas argumentações de defesa, que a instituição 
somente comercializa e industrializa óleo e farelo de soja, milho, carnes e 
seus derivados, não se enquadrando então o embargante nas atividades 
relacionadas em referido dispositivo legal. Precedentes. 
4. Improvimento  à apelação e à remessa. (AC nº 218.599/MS – Relator Juiz Silva 
Neto – TRF/3ª Região – Turma Suplementar da Segunda Seção – Unânime – D.J. 
04/5/2007 – pág. 1.373.) (Grifei e destaquei.) 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURAE AGRONOMIA. MULTA. EXERCÍCIO ILEGAL DA 
PROFISSÃO. MONTAGEM DE PALCO PARA SHOWS. 
l. O Município de Palmas não exerceu ilegalmente ou se beneficiou da profissão de 
engenheiro quando contratou empresa para confeccionar e montar estrutura 
metálica que serviria para PALCO onde seriam realizados SHOWS, para o que é 
excessiva a exigência de elaboração de projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, o 
acompanhamento da montagem por engenheiro e a afixação de placa, uma vez que 
não se trata de construção, edificação ou obra na correta acepção de tais palavras. 
2. Remessa oficial improvida. (REO nº 1998.04.01.011059-0/PR – Relator Juiz 
Sérgio Renato Tejada Garcia – TRF/4ª Região – Terceira Turma – Unânime – D.J. 
09/8/2000 – pág. 207.) (Grifei e destaquei.) 
13. Nesse sentido tem julgado o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. LEIS NºS 5.194/66 E 6.839/80 TIVIDADES DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO. 
I - A obrigatoriedade do registro somente é aplicável para aquelas pessoas jurídicas 
que a quem na prestação de serviços relacionados diretamente com as atividades 
disciplinadas pela legislação em referência, ou seja, técnicos no âmbito industrial. 
II - As atividades empreendidas pela recorrida, além de não estarem inseridas no 
processo industrial, também não demandam a atuação, in casu, de um engenheiro, 
mas de mero técnico. 
Assim, não há subsunção àquelas atividades previstas nas Leis nºs 5.194/66 e 
6.839/80. Precedente: REsp nº 192.563/SC, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, 
DJ de 24/6/2002. 
III - Recurso especial improvido. (REsp nº 639.113/RJ – Relator Ministro Francisco 
Falcão – STJ – Primeira Turma – Unânime – D.J. 28/11/2005 – pág. 196.) (Grifei e 
destaquei.) “ ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, “ 
A” E “ C” , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGISTRO NO CREA. ARTIGOS 
59 e 60 DA LEI Nº 5.194/66 E 1º DA LEI Nº 6.839/80.  

PRECEDENTES. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS . 
No caso dos autos, a empresa recorrida comercializa aparelhos e equipamentos 
eletrônicos e presta assistência técnica e manutenção em equipamentos 
eletrônicos, atividade que não requer conhecimentos técnicos privativos de 
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engenheiros elétricos especializados, sendo suficiente o acompanhamento de um 
técnico em eletrônica. 
Dessarte, à luz do que dispõem os artigos 59 e 60 da Lei nº 5.194/66 e 1º da Lei nº 
6.839/80, para desenvolver sua atividade industrial e comercial, a recorrida não é 
obrigada a registrar-se no órgão de fiscalização profissional, qual seja, o Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina – CREA/SC. 
A hipótese vertente não trata de matéria puramente de fato. Em verdade, cuida-se 
de qualificação jurídica dos fatos, que se não confunde com matéria de fato. 
Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 192.563/SC – Relator Ministro Franciulli 
Netto – STJ – Segunda Turma – Unânime – D.J. 24/6/2002 – pág. 232.) (Grifei.) 

14. E mais, a alegação de que a instalação e a manutenção de equipamentos 
elétricos, cênicos e de sonorização seriam serviços similares aos relacionados à 
Engenharia não merece guarida porque, embora as instalações elétricas realizadas 
em produções artísticas estejam, eventualmente, entre as exercidas por engenheiro 
eletricista, dele não é privativa; ao contrário, pode ser desempenhada pelo indivíduo 
que, informalmente, adquiriu o saber necessário ao desenvolvimento de tais 
serviços, não se lhe exigindo formação acadêmica específica em quaisquer níveis 
de escolaridade. 
15. No caso, a atividade desenvolvida pela Apelada, locação e serviços de 
sonorização e iluminação cênica para eventos, trios elétricos, carros de som, 
gravação e instrumentos musicais e comércio de equipamentos eletro- eletrônicos e 
instrumentos musicais novos e usados, com a participação de contrarregra, 
iluminador, operador de luz, técnico de som e ELETRICISTA, exige qualificação 
técnica do profissional, que não deve ser, sem dúvida, confundida com necessidade 
de profissional legalmente habilitado. A exemplo do que ocorre nas atividades 
desempenhadas por mecânicos, pedreiros, bombeiros hidráulicos e outros, o 
eletricista, em geral, ingressa no mercado de trabalho como auxiliar de profissional 
experiente, sem formação acadêmica. 
16. À vista disso, não dependendo as atividades executadas por técnico de som, 
eletricista ou operador de luz de empresa de montagem de palcos para produções 
artísticas de habilitação profissional legalmente exigida, não está submetida à 
exigência de inscrição junto ao Conselho de Engenharia. 
17. Nessa ordem de ideias, a mera possibilidade de contratação de engenheiro de 
som ou engenheiro eletricista não obriga a própria empresa a registrar-se na 
entidade competente para a fiscalização da profissão, tampouco, a obter o 
documento de regularidade de serviços de Engenharia, Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART. Caso prosperasse esse entendimento, as 
empresas teriam que se filiar a tantos Conselhos quantos fossem as espécies de 
profissionais habilitados no quadro de seus 
funcionários. 
18. Finalmente, não estando incluídos na atividade básica da Apelada obras ou 
serviços executados na forma estabelecida na Lei nº 5.194/66, privativas de 
engenheiros, inexiste obrigatoriedade, legalmente prevista, de sua inscrição em 
Conselho fiscalizador dessa atividade profissional ou obtenção da Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART para o regular desempenho do seu objeto social. 
Pelo exposto, sendo manifestamente improcedente, nego, com fundamento no art. 
557 do Código de Processo Civil, seguimento ao recurso de Apelação. Julgado o 
recurso de Apelação nos autos da Ação Principal, fica prejudicada, por perda 
superveniente de objeto, a Ação Cautelar nº 2008.01.00.020299-6 dela dependente. 
Sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. 
Brasília, 25 de junho de 2009. Desembargador Federal CATÃO ALVES Relator" 

Ainda, segundo pleito da recorrente, pretende seja exigido à comprovação da 

vinculação do profissional técnico com a empresa, nos seguintes termos: 
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�

“b) Acréscimo da Exigência do Registro no CREA (CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA) da Empresa e dos Responsáveis Técnicos, 
conforme redação abaixo: 

� Comprovação de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em nome da licitante 
comprovando o vínculo com os Engenheiros Civil (para estruturas) e 
Engenheiro Elétrico (para som, iluminação, grupo geradores, 
aterramentos e instalações elétricas em stands, camarim, tendas e 
similares), bem como a Comprovação de Registro de Pessoa Física em 
nome do Engenheiro Civil Comprovação de Registro de Pessoa Física 
em nome do Engenheiro Elétrico, juntamente com a apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho dos profissionais que comprovem a 
condição de que pertence ao quadro da licitante, ou do contrato social 
de que demonstre a condição de sócio do profissional, ou ainda de 
contrato de prestação de serviço devidamente reconhecido firma das 
assinaturas em cartório; 

c) Acréscimo da Exigência do CAT (CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO).  
� Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado ou Declaração de 

Capacidade Técnica Profissional, em nome do Engenheiro Civil e do 
Engenheiro Eletricista, vinculados à empresa no período da execução 
dos serviços atestados, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado da ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica e do CAT - Certidão de Acervo Técnico 
(Com Registro de Atestado), uma vez que a CAT, nos termos do §2º do 
art. 64 da Resolução CONFEA n.º 1.2025/2009, é o documento que 
comprova a validade e o registro do Atestado de Capacidade Técnica 
Profissional a ser apresentado.” (Destacamos)

�

O pleito da recorrente, em tentar fazer constar no edital uma exigência da comprovação 

do vínculo profissional com este e a empresa, não encontra respaldo legal. 

Com efeito, a Lei nº. 8.666/93, em seu art. 30, § 1º, inciso I, numa interpretação literal, 

induz à conclusão de que o responsável técnico deve possuir vínculo empregatício com 

a empresa, já que a norma prescreve a necessidade de que tal profissional integre o 

“quadro permanente” da licitante. 

Não obstante, a exigência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico 

indicado e a empresa licitante deve ser vista com cautela, pois, em que pese a literalidade 

do inciso I, do §1º do art. 30 da Lei de Licitações, não é preciso que os licitantes 

comprovem possuir em seus quadros permanentes tal profissional, bastando a 

demonstração, na data prevista para a apresentação das propostas, de que dispõem 

desse para a execução do objeto, seja ele empregado, sócio ou contratado. 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XFYFKCSLGN96AI7JPLQIEQ

Quarta-feira
30 de Maio de 2018

67 - Ano X - Nº 1581



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000                              
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabralicitacao@hotmail.com
Fone/Fax: (075) 331-1421/1422

14

A jurisprudência do TCU é pacífica nesse sentido:  

“3. Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, para 
fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, 
da Lei 8.666/1993), da demonstração de vínculo empregatício, por meio de 
carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, sendo suficiente 
a comprovação da disponibilidade do profissional mediante contrato de 
prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil.
Acórdão 872/2016 Plenário, Auditoria, Relator Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer. 
3. É ilegal a exigência, para participação em licitação, de comprovação de 
vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante.
Também na Representação acerca da licitação conduzida pelo Município de 
Brasilândia D’Oeste/RO, fora apontada exigência de vínculo empregatício, na data 
de entrega da proposta, de engenheiro civil, ambiental e sanitarista com as 
licitantes. Realizado o contraditório, a relatora destacou que ‘a jurisprudência do 
Tribunal também é pacífica no sentido de ser ilegal a exigência de 
comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa 
licitante, pois impõe um ônus desnecessário aos concorrentes, na medida em 
que são obrigados a contratar, ou a manter em seu quadro, profissionais 
apenas para participar da licitação (acórdãos 103/2009 e 1.808/2011, do 
Plenário, entre outros)’. Pontuou a relatora que o objetivo da Administração é 
garantir que os profissionais indicados possam, de fato, desempenhar suas 
funções para garantir a execução do objeto licitado: ‘O vínculo do profissional 
qualificado não precisa, portanto, ser necessariamente trabalhista ou 
societário. É suficiente a existência de um contrato de prestação de serviços, 
regido pela legislação civil comum’. Nesse passo, ausentes as justificativas que 
embasassem a exigência editalícia, o Plenário acatou a proposta da relatora para 
que a Representação fosse considerada procedente, rejeitando-se as razões 
apresentadas pelos responsáveis e imputando-lhes multas individuais.” (Grifamos)

Portanto, para fins de qualificação técnica-profissional basta que as licitantes 

comprovem que dispõem, na data de apresentação das propostas, de responsável 

técnico devidamente habilitado, podendo o vínculo entre eles (empresa e profissional) ser 

de cunho trabalhista, societário ou mediante contrato de prestação de serviços. 

Em relação à qualificação operacional, para comprovar o atendimento das exigências 

mínimas de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico o licitante deverá 

apresentar, na fase de habilitação do certame, declaração formal de disponibilidade 
desses quando da execução do contrato. É o que se extrai da interpretação conjunta 

do inciso II e do § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93. 
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Sangrando-se vencedor da licitação, caberá ao particular, então, de fato comprovar a 

alegada disponibilidade da estrutura exigida, o que inclui a equipe técnica mínima 

estabelecida pela Administração e a efetiva comprovação de vínculo, que também poderá 

ser mediante contrato de prestação de serviços. 

Nessa linha, tem-se que é viável que a Administração defina no instrumento convocatório 

a composição mínima da equipe técnica que julgar necessária para a satisfatória 

execução do objeto, bem como o perfil dos profissionais que a integram (desde que 

pautada em justificativa adequada e suficiente), sendo que na fase de habilitação o 

licitante apenas precisará apresentar uma declaração de disponibilidade dessa equipe, 

sem ser necessária relação nominal dos integrantes ou qualquer outra espécie de 

comprovação, a qual será exigida após a adjudicação, como condição contratual, que se 

descumprida sujeitará o particular às sanções cabíveis em face de sua inadimplência. 

E o posicionamento do TCU corrobora:

[RELATÓRIO]
ANÁLISE DAS OITIVAS 
45.Por sua vez, a exigência contida no Anexo VII do edital em que a licitante deveria 
juntar o nome dos responsáveis técnicos (peça 3, p. 155), também pode ser 
considerada cláusula abusiva e desnecessária. 
46.Compulsando o Anexo VII do Edital (peça 3, p. 155), verifica-se que a exigência 
contida no item dá o indicativo de que a equipe técnica deve ter no mínimo três 
componentes. Porém, não se percebe qualquer necessidade de haver a solicitação, 
eis que não relaciona qual a formação ou experiência exigida, desses componentes. 
Com exceção, por obviedade, do responsável técnico pela obra. É dizer, não há 
necessidade de solicitar a informação, uma vez que o edital não prevê que se 
analise a qualificação da equipe, por meio de critérios técnicos definidos para uma 
eventual reprovação da equipe. 
47. Ademais, mesmo que a licitante indicasse os nomes no anexo, não haveria 
como cobrar desta, no momento da contratação, que a equipe permanecesse 
a mesma, por falta de previsão no edital e até por ser impossível prever 
acontecimentos futuros, tais como falecimentos, desvinculação da equipe da 
empresa, dentre outros fatores imprevisíveis.
48.Assim, a cláusula combatida pela representante apenas teve como finalidade 
excluir possíveis concorrentes que, como no caso da Makri Ltda. não lograram 
preencher corretamente a tabela do edital. 
[ACÓRDÃO] 
9.2 com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 
45, caput, da Lei n. 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o 
Iphan/AL adote as providências necessárias para anular a Concorrência n. 
003/2015, que teve por finalidade a contratação de empresa para Requalificação do 
Largo da Igreja Nosso Senhor do Bomfim – Taperaguá, dadas as irregularidades 
concernentes às exigências dos subitens 2.1.1 e 2.1.2 do Edital da Concorrência 
003/2015 restritas à comprovação por meio do Sicaf, bem como ao seu Anexo VII, 
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relativamente à equipe técnica de três componentes, sem justificativas, o que 
acarreta restrição à competitividade do certame, em afronta aos artigos 37, 
inc. XXI, da Constituição Federal, e 3º, § 1º, inciso I, 30 e 32 da Lei 8.666/1993, 
além da ampla jurisprudência do TCU, informando a este Tribunal, nesse mesmo 
prazo, as medidas adotadas”. (grifou-se)
“[VOTO] 
3.4. a exigência contida no subitem 13.4.2 do Edital, da indicação nominal de 
profissionais de nível superior distintos para cada lote da licitação, bem como 
pertencentes ao quadro permanente da empresa proponente, com vínculo 
comprovado mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou por meio 
de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum, como requisito indispensável para sua habilitação, impõe ônus 
antecipado às proponentes sem a correspondente garantia de que o 
participante venha a ser vencedor do certame, com prejuízo ao princípio da 
competitividade, afrontando o disposto no art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU (v.g. Acórdãos nºs 481/2004; 
1.094/2004; 26/2007; 126/2007, todos do Plenário; Acórdão nº 2.178/2006-1ª 
Câmara; Acórdão nº 2.561/2004-2ª Câmara); 
3.5. o fator de permanência atenta contra o princípio da igualdade, previsto no art. 
3º da Lei nº 8.666, de 1993, porquanto pode acarretar uma redução de até 12 
(doze) pontos, ou seja, 12% (doze por cento) do total de pontos possíveis, na nota 
técnica das proponentes que não possuírem em seus quadros permanentes, há 
mais de um ano, dois profissionais de nível superior disponíveis para cada lote que 
a empresa pretenda participar, sendo que, para se assegurar da qualidade e da 
eficiência da prestação dos serviços em questão, é suficiente que a 
Administração Pública defina de maneira clara, tanto no Edital como no 
contrato que vier a ser celebrado, o perfil desejado e o quantitativo mínimo de 
profissionais que entende necessário para sua execução”. (grifou-se)
 “O TCU tem rechaçado a exigência prévia de profissionais de cunho técnico 
operacional no quadro permanente da empresa licitante. O TCU entende que 
exigências dessa natureza inibem o caráter competitivo do certame, de forma 
contrária ao princípio da igualdade. 
O argumento do MAPA de que é um desafio para Administração garantir a 
qualidade do objeto sem a configuração de restrição à competitividade já foi objeto 
de debate nesse Tribunal. O Ministro Ubiratan Aguiar, no TC 026.646/2006-6, faz 
orientações sobre como garantir a qualidade do objeto sem implicar em restrições à 
competitividade, conforme trecho transcrito a seguir: 
‘12. De outra parte, para que a contratante não fique a mercê de 'licitantes 
aventureiros' e tenha maior garantia da qualidade do pessoal da contratada, 
cabe a ela dispor, tanto no edital como no contrato que vier a ser celebrado, o 
perfil desejado e o quantitativo mínimo de pessoas que entende necessário 
para realização dos serviços, evitando, assim, eventual favorecimento de 
determinadas empresas na fase de pontuação técnica, porém garantindo que 
o objeto contratado será executado por pessoas plenamente qualificadas.’
Assim, o TCU adota posicionamento contrário à exigência de quadro de 
pessoal com técnicos certificados e qualificados em fase anterior a celebração 
do contrato. Esse entendimento visa a evitar que os licitantes incorram em 
despesas que sejam desnecessárias e anteriores à própria celebração do 
contrato.” (Grifamos)

Dessa forma, ainda que a Administração possa, em face de justificativa técnica, definir a 

composição mínima da equipe técnica responsável pela execução do serviço, não é 

válido exigir que as licitantes apresentem relação nominal dos membros que compõem 
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essa equipe, nem que comprovem o vínculo profissional entre eles, bastando, na fase de 
habilitação, a apresentação de declaração formal do próprio licitante de que dispõe 

do pessoal técnico adequado para atender as condições do edital e executar 

regularmente o objeto, o que deverá ser efetivamente comprovado pela empresa 

vencedora da licitação. 

Destarte, será a partir da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços que a 

Administração deverá verificar, por intermédio de competente e escorreita fiscalização, se 

a empresa contratada cumpre com as obrigações contratuais assumidas (que se vinculam 

aos termos do edital e da proposta vencedora), o que inclui, então, a disponibilização do 

pessoal técnico exigido no edital para execução do objeto, sob pena de inadimplemento e 

aplicação das sanções cabíveis. 

Conforme destacado, na etapa de habilitação, a empresa não precisa comprovar o 

vínculo com os profissionais, mas apenas declarar tal disponibilidade. A comprovação do 

vínculo em si, ou seja, a apresentação de contrato de trabalho, de prestação de serviços, 

etc., somente será exigida por ocasião da contratação. Assim, questiona-se: a exigência 

de termo de compromisso, já na etapa de habilitação, não seria uma forma de obrigar a 

empresa a já formalizar o vínculo com os profissionais? 

Tal questão encontra divergência no âmbito do TCU. Em julgado de 2014, a Corte de 

Contas entendeu que exigir termo de compromisso dos profissionais que integram a 

equipe técnica restringe a competitividade, porquanto é uma forma de já obrigar a 

empresa licitante a formalizar o vínculo com os profissionais, sem saber se será 

vencedora do certame:  

“10.     Restrição da competitividade do certame ante a exigência de comprovação 
de profissionais aptos a prestar os serviços licitados por meio da apresentação de 
termo de compromisso desses profissionais com a empresa licitante 
 (...)
5. No tocante à frustração do caráter competitivo do certame devido à adoção do 
peso 7 para a nota técnica e 3 para o preço, os recorrentes não inovam em relação 
aos argumentos apresentados na fase processual anterior, devidamente analisados 
e refutados pelo Tribunal. O mesmo ocorre com relação à exigência de 
apresentação de termo de compromisso de profissionais aptos a prestar os 
serviços licitados, considerada imprópria pelo Tribunal”. (grifou-se)
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Porém, em 2017, outro julgado defendeu tese totalmente diversa:

“Quanto à inclusão dos quesitos de pontuação técnica relacionados à apresentação 
de certificados/diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação dos 
profissionais que compõem a equipe técnica, não a vejo como contrária ao disposto 
na Súmula 272 do Tribunal ou ao princípio ali subjacente, no sentido de que não 
sejam feitas exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo 
atendimento os licitantes tenham de, anteriormente à celebração do contrato, 
incorrer em custos que não sejam necessários, cabe registrar, conforme informado 
na própria representação (peça 1, p. 22), que, no anexo III do edital, informa-se 
que a comprovação da “vinculação dos profissionais ao Licitante” poderá ser 
feita por meio de termo de compromisso, o qual, segundo o anexo, “deverá ter 
caráter de compromisso futuro, ficando o(s) profissional(is) comprometido(s) 
com a execução do objeto licitado caso o Licitante se sagre vencedor deste 
certame”.
Assim, não está comprovado que os participantes desse certame tivessem 
que incorrer em custos desnecessários anteriormente à celebração do 
contrato, caso em que poderia ter ocorrido indesejável limitação 
à competitividade". Acórdão 607/2017 – Plenário. (Grifos nossos) 

Neste sentido, diante o já demonstrado, defende-se a solicitação apenas de declaração 

formal por parte da empresa, para fins de habilitação, exigindo-se a comprovação desta 

disponibilidade e do referido vínculo no momento da contratação, conforme Acórdão TCU. 

Acórdão nº 1.842/2013 – Plenário; TCU. Acórdão 199/2016. Plenário; TCU. Acórdão 

1396/2012. Plenário; TCU. Acórdão 2241/2012. Plenário; TCU. Acórdão nº. 2660/2014, do 

Plenário.

Outro pleito da impugnante é quanto à falta da exigência de “Balanço Patrimonial, 

embasada no art. 31, da Lei n. 8.666/93”.

O dispositivo do Art. 31 da Lei 8.666/93, em especial o inciso I (balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei,) não é taxativo, mas um ato discricionário que permite, em determinada 

circunstância, a administração estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 

previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 

econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato 

a ser ulteriormente celebrado.
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CONCLUSÃO: 

Vistos e relatados os questionamentos e as razões apresentadas, decido conhecer a 

impugnação interposta pela empresa QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA-ME e, 

no mérito, dar-lhe provimento parcial, e nestes termos, proceder às alterações e 

correções do Edital Pregão Presencial SRP 18/2018, com as seguintes 

modificações/alterações:

1) Correção da redação da alínea “c” do item 8.1.3: “Comprovação de possuir 
Profissional Técnico com registro emitido pelo CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro ou 
Técnico Eletricista/Elétrico), conforme o caso, responsável pela empresa e pela 
emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs necessárias a 
execução dos serviços, conforme exigido pela legislação vigente, o(s) qual(is) 
devidamente reconhecidos pela Entidade profissional competente, mediante a 
comprovação de um dos vínculos numa das formas a seguir: a) Carteira de 
Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  b) Contrato 
Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso do sócio;  c) Contrato de 
Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação do CONFEA, para 
os serviços que assim a legislação o exigir”;
2) Inclusão do alínea “d” ao item 8.1.3: “Comprovação de possuir Profissional 
Técnico com registro emitido pelo Órgão Competente, para atuar como 
responsável da empresa para a execução dos serviços (sanitários químicos), 
conforme exigido pela legislação vigente, o(s) qual(is), mediante a 
comprovação de um dos vínculos numa das formas a seguir: a) Carteira de 
Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  b) Contrato 
Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso do sócio;  c) Contrato de 
Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação vigente”,;

3) Inclusão da alínea “c” acompanhada do subitem “c.1”, 8.1.3: Balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. Esta, conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do 
Balanço ou cópias reprográficas das páginas do livro diário, onde foram 
transcritos o Balanço e a Demonstração de resultado, com os respectivos 
termos de abertura e encerramento, registrado na Junta Comercial da sede da 
licitante, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, todos, 
obrigatoriamente firmados pelo contador e pelo dirigente/sócio, qualificados,  
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. c.1) Os documentos apresentados deverão 

ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de 

alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 

para matriz e todas as filiais.

O Aviso de alteração e o Edital com as correções estarão disponível no Diário Oficial do 
Município.

Seabra/BA, 30 de maio de 2018. 

ANDREIA FERREIRA DE FARIAS

Pregoeira. 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XFYFKCSLGN96AI7JPLQIEQ

Quarta-feira
30 de Maio de 2018
74 - Ano X - Nº 1581


