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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 124/2017 
 

PROCESSO Nº 00727.11.07.611.2017 
 

OBJETO: Registro de Preço para o serviço de locação de trio elétrico, mini trios e carro pranchão, para 
atender as demandas dos eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 
Coordenação de Eventos.  

 

IMPUGNANTE: GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME 
 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 29/12/2017 às 15h33min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentadas o 
contrato social, identidades do sócio e do procurador que nos subscreve. Diante do exposto, a presente 
petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME, acerca da inadequação da exigências 
exclusiva de engenheiro elétrico e mecânico. 
 
[...] “O edital em tela possui inconformidade flagrante, materializada no fato de exigir comprovação de 
vínculo apenas com pelo menos 01 (um) Engenheiro Mecânico e 01 Engenheiro Eletricista ou Eletrônico, 
devendo obrigatoriamente possuírem formação superior, senão vejamos o quanto estabelecido no 
edital:.”  
 
“Nesse aspecto, o termo de referência limita o objeto a uma locação de trio elétrico, mini trios e carro 
pranchão, determinando no detalhamento do serviço o que se segue:  
 

b) - Os trios elétricos, mini-trio e Carro Pranchão deverão está no local do 
evento 24 (vinte e quatro) horas antes das tocadas, para fazer as devidas 
revisões e vistorias (pelos órgãos competentes), nas estruturas físicas. 
f) - A Contratada deverá manter durante a realização do evento profissionais 
especializados para resolver qualquer falha que venha compromete a 
solução de continuidade, sob pena de aplicação de sanções e penalidades.”  

 
 
Como se verifica o requisito para a prestação do serviço se materializa em locação simples de Trio Mini e 
carro pranchão, revisados e em perfeito funcionamento, com disponibilização de profissionais 
especialista para realizar manutenção do "equipamento' disponibilizado, para resolver falhas que venham 
a comprometer a solução de continuidade dos eventos. 
  
E para tanto a administração simplesmente exigiu vinculação da empresa apenas de profissionais de 
nível superior. Em que pese a exigência, a resolução NO 262, DE 28 JULHO 1979, do Conselho Federal 
do CREA, que dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 20 grau, nas áreas da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, aponta:  
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Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º 
Grau, as atividades constantes do Art. 24 da Resolução n° 218 ficam assim 
explicitadas: 
  
2) Operação elou utilização de equipamentos, instalações e materiais. 
 
3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de 
trabalho. 
  
5) Condução de trabalho técnico.  
 
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção. 
  
7) Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos. 
  
8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua 
habilitação.  
 
9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência. 
 
12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos. 
  
13) Execução de instalação, montagem e reparo.  

 
Assim, os serviços pretendidos, solicitados pelo termo de referência são basicamente de manutenção, 
operação e instalação dos equipamentos, ou seja, serviços privativamente executados por profissionais 
técnicos de suas respectivas áreas. A exigência de obrigatoriedade possuir formação superior, não 
condiz com a realidade a operação estabelecida no termo de referência, constituindo-se na realidade um 
trabalho meramente técnico, tornado a vinculação a categoria profissional de engenheiro elétrico irregular 
elou eletromecânico, pois usurpa função regularmente estabelecida pelo CREA aos profissionais 
técnicos.  
 
Outro aspecto é que tais profissionais técnicos possuem CATs, pois suas atividades assim como aquelas 
executadas por profissional de nível superior estão sujeitas ao registro e fiscalização no CREA.  
 
Resta demonstrado, que a exigência exclusiva de profissional de nível superior deve ser considerada 
ilegal, e, portanto retirada do instrumento convocatório, substituindo pela aceitação de profissionais de 
nível técnico correspondente as respectivas atribuições, por ser medida de justiça. 
 
[...] 
 

 
DO PEDIDO 
 
Ante o exposto, a presente IMPUGNAÇÃO deve ser recebida pela administração e julgada procedente, 
para que sejam revistos os pontos atacados, haja vista total ausência de legalidade do Edital impugnado.  
 
 
DO JULGAMENTO 
 
A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a 
Comissão de Licitação, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a 
possibilidade da competição e negociação em busca da melhor proposta. Dessa forma, em resposta a 
impugnação do Edital referente ao PP 124/2017, informamos que: 
 
Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria 
Jurídica do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali 
dispostas.  
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A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 
solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 
legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente 
impugnação foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Governo do Município de Camaçari, para 
avaliação da impugnação.  
 
Pelo Responsável da SEGOV foi dito: 
 
De acordo com a Resolução n° 218 do CONFEA, quanto as atribuições dos engenheiros: 
 
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. 
 
ART. 12 - COMPETE AO ENGENHEIRO MECÂNICO OU AO ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
AUTOMÓVEIS OU AO ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO OU AO ENGENHEIRO DE 
AUTOMÓVEIS OU AO ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 
 
I - O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 1º DESTA RESOLUÇÃO, 
REFERENTES A PROCESSOS MECÂNICOS, MÁQUINAS EM GERAL; INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS E MECÂNICAS; EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETRO-MECÂNICOS; VEÍCULOS 
AUTOMOTORES; SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE TRANSMISSÃO E DE UTILIZAÇÃO DO CALOR; 
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E DE AR CONDICIONADO; SEUS SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS. 
 
Portanto, o técnico de nível médio em eletrônica e eletrotécnica possuem competência legal para a 
execução dos serviços, todavia não compete ao mesmo emitir laudos por não haver previsão legal no 
Decreto 90.922/85. Quanto a para-raios, consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, 
instalação e manutenção de SPDA os profissionais elencados nos itens I a VII da Decisão Normativa 
nº 70/2001 do Confea, inclusive, os Técnicos em Eletrotécnica. 
 
Ressaltando ainda o Engenheiro em Mecânica responderá pelo estrutura física e mecânica do 
equipamento, quando o engenheiro eletrônico ou eletricista responderá pela estrutura 
elétrica/eletromecânica do mesmo. 
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DA DECISÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a petição apresentada pela empresa GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME para julga lá como 
pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da representação da empresa. 
 
2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 03 de janeiro de 2018. 
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