
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.001198/2014-32

Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2014

Contratação de serviços  técnicos continuados de operação do sistema de automação, remanejamento e

instalação de equipamentos no sistema de climatização; de manutenção predial preventiva, preditiva e

corretiva, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, bem

como materiais de reposição imediata, mediante ressarcimento; e prestação de serviços eventuais, sob

demanda, com fornecimento de mão de obra, necessários à execução dos serviços na Sede do Conselho

Nacional do Ministério Público.

Ementa: Análise da impugnação ao Edital interposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Distrito Federal - CREA-DF

 

I – DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação ao Edital interposta tempestivamente, pelo  Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF, órgão de fiscalização do exercício

profissional, instituído pela Lei 5.194/1966, inscrito no CNPJ sob o nº 00.304.725/0001-73, com sede no

SGAS 901, Conjunto D, Brasília/DF, neste ato representada por seu Presidente Senhor FLÁVIO CORREIA DE

SOUSA.

II – DO PLEITO

  1.      A empresa INOVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - EPP apresentou impugnação ao

edital do Pregão em comento, cujo objeto é a  aquisição de licença de uso de sistema de gestão para

automatizar os processos das áreas de almoxarifado e patrimônio, contemplando: cessão de direito de

uso  permanente  do  software;  serviço  de  instalação;  parametrização;  customização;  implantação;

treinamento; manutenção e fornecimento de atualizações do aplicativo para atender às necessidades
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do Conselho Nacional do Ministério Público

2.      Intenta, a Impugnante, em conclusão, que o Pregão em contendo seja anulado tendo em vista que os

regulamentos  legais  vedam a  contratação de  serviços  de  engenharia,  mediante  a  modalidade pregão

eletrônico e que se deva exigir cerificação dos atestados de capacidade técnica e o registro da empresa

licitante junto ao CREA.

III – DA APRECIAÇÃO

1. Cabe Frisar que o Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para

aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 5º que a licitação na modalidade de pregão é

condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo,

bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

 

2. Em  contrapartida  aos  argumentos  da  impugnante,  a  àrea  técnica  do  Conselho   Nacional  do

Ministério Público – CNMP, assim manifestou-se:

 

“... Da necessidade de profissional habilitado com registro no CREA-DF

Segundo  parecer  do  CREA-DF,  há  o  entendimento  de  que  o  Edital  do  Pregão  em

referência não atende as exigências da Lei 5.194/66 (que regula o exercício das profissões

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências), bem como

cita  que  para  a  manutenção,  ou  reparação,  de  máquinas,  aparelhos  e  equipamentos

industriais,  comerciais,  elétricos  e  eletrônicos,  é  necessário  profissionais  legalmente

habilitados para a execução de tais serviços com registro, ou visto, no CREA-DF.
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Após  análise  dos  argumentos  e  posicionamentos  apresentados  pelo  CREA-DF,  nosso

entendimento é que o edital já contempla, por meio do item 14.1 de seu ANEXO 1 - Termo

de Referência,  exigência de que a empresa possua habilitação junto ao CREA para o

desempenho dos serviços, bem como por meio do item 7.6.1 - Engenheiros Responsáveis,

de que os citados profissionais de nível superior devem ser engenheiros com habilitação

reconhecida  pelo  CREA  e  possuidores  de  registro  regular  junto  ao  CREA.  Em

complemento, o item 16.1.3 do tópico 16 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO, também

presente no referido Anexo 1 do referido Edital, apresenta a seguinte redação:

16.1.3 Registrar o contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros no

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a

contar do início da execução do contrato, encaminhar os comprovantes ao Fiscal do Contrato;

16.1.3.1 Quando da substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART,

apresentando-a ao fiscal do Contrato no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da

substituição.

Com isso, nosso posicionamento é de que não há qualquer irregularidade em relação ao

que estabelece a Lei n° 5.194/66.

Importante ainda frisar que o parecer do CREA-DF faz referência ao objeto licitatório da

Eletronorte e não ao do CNMP, dando a entender que tal colocação foi direcionada de

forma equivocada ao CNMP. 

Em  relação  à  argumentação  de  que  há  necessidade  da  atuação  de  um  profissional

devidamente  habilitado  para  os  serviços  de  manutenção  predial,  de  equipamentos,

máquinas  e  instalações,  para  promover  uma  gestão  e  planejamento  de  manutenção,

através de métodos e técnicas que visam alcançar a eficiência, qualidade e produtividade

da operação, é importante destacar que tais atividades já estão previstas no Edital  do

Pregão  043/2014,  no  item  que  detalha  as  atribuições  dos  engenheiros  responsáveis

7.6.1.2, transcrito a seguir:

Atribuições dos engenheiros responsáveis:

1. Elaborar  planejamentos,  rotinas  e  procedimentos  operacionais  e  de
acompanhamento para a equipe de manutenção para a execução do objeto deste
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contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

2. Orientar  tecnicamente  os  empregados  quanto  a  execução  dos  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva à luz das melhores práticas e procedimentos
prescritos pelas Normas Técnicas e manuais/recomendações dos fabricantes;

3. Orientar e auxiliar o encarregado no cumprimento de suas atribuições;

4. Buscar  excelência  na  prestação  dos  serviços,  propondo  melhorias  nos
procedimentos adotados e buscando racionalização no uso de mão de obra e de
materiais,  repassando  ao  fiscal  do  contrato  as  dificuldades  encontradas  e  as
melhorias adotadas;

5. Garantir  em conjunto  com o encarregado a aplicabilidade dos procedimentos  e
rotinas de trabalho especificadas com vistas a promover qualidade na execução do
objeto deste contrato;

6. Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

7. Elaborar  relatórios,  comunicados,  laudos e  outros  documentos  técnicos  quando
necessário;

8. Receber documentos e  instruções técnicas do CONTRATANTE e repassá-las à
equipe de manutenção do CONTRATADO;

9. Dar ciência aos registros apontados no Livro de Ocorrência e realizar as apurações,
bem como providenciar as correções necessárias quando forem apontadas falhas
sob responsabilidade do CONTRATADO;

10. Manter  ou  possibilitar,  sempre  que  necessário,  comunicação  com  o  fiscal  do
Contrato;

11. Elaborar  orçamentos  e  especificações  técnicas  para  serviços  nos  sistemas  e
elementos  que  compõem  o  conjunto  de  edificações,  mediante  solicitação  do
CONTRATANTE.

Em  relação  ao  entedimento  do  CREA-DF  quanto  à  exigência  de  que  os  serviços  de

manutenção  sejam  exercidos  obrigatoriamente  por  profissionais  de  Nível  Médio  com

registro, ou visto, no CREA, cumpre esclarecer que este entendimento não condiz com a

realidade  dos  serviços  a  serem prestados conforme estabelecido  no  Edital  do  Pregão

043/2014, visto que tratam-se exclusivamente de serviços comuns de manutenção de

infraestrutura predial, que são totalmente compatíveis com os cursos profissionalizantes

disponíveis  no  mercado,  obedecendo  o  plano  de  trabalho,  orientações  e  práticas

estabelecidas  pelos  profissionais  devidamente  habilitados,  no  caso  os  engenheiros

responsáveis, tal como já citado anteriormente. 

Exigir-se nesse momento profissionais com formação acadêmica conforme apresentado
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pelo  CREA-DF,  constituiria  violação  aos  princípios  da  economicidade,  razoabilidade  e

proporcionalidade por exigir profissionais com formação superior àquela necessária para o

desempenho das atividades relacionadas ao objeto do certame. 

Impende ainda destacar  que  as  exigências  previstas  no Edital  tratam-se de requisitos

mínimos exigidos para o desempenho das funções, não sendo vedado em momento algum

a contratação de profissionais com formação acadêmica superior à estabelecida, inclusive

com registro no CREA-DF. 

Em complemento, importante também destacar que as atividades complexas que, de fato,

envolvem  a  manutenção  de  equipamentos  específicos  que  exigem  profissionais  com

formação e habilitação técnica,  a exemplo de manutenção ou reparação de máquinas,

aparelhos e equipamentos industriais, comerciais, elétricos e eletrônicos, não fazem parte

do  escopo  desta  contratação,  tal  como pode  ser  observado  no  item 9.16  SERVIÇOS

ESPECIAIS e COMPLEMENTARES.

No item 9.16 são considerados os Sistemas e Serviços Especiais e Complementares que,

quando necessário,  deverão ser  subcontratados mediante  a prestação de serviços por

empresas especializadas. Tais serviços constituem aqueles cujas características técnicas

exijam mão de obra especializada, diferente da residente, para executar a manutenção em

equipamentos e sistemas específicos, os quais possam ainda exigir qualificação fornecida

pelo próprio fabricante, bem como serviços de natureza corretiva, de rara ocorrência  ou

imprevisíveis, necessários para a execução do objeto deste Termo, que também exijam

profissionais  especializados,  equipamentos,  instrumentos,  ou  ferramentas  não

contemplados nos serviços atribuídos à equipe residente.

Conclui-se, portanto, que as exigências estabelecidas no Edital atendem as necessidades

e  características  das  atividades  de  serviços  comuns  de  manutenção  de  infraestrutura

predial,  que  não  violam  a  Lei  5.194/66  e  estão  em  acordo  com  os  princípios  da

economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.
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Da impossibilidade de realização de pregão eletrônico

Segundo o representante, tal objeto não poderia ser licitado por meio de pregão, uma vez

que consiste de serviço de engenharia, pelo qual não poderia ser tratado como serviço

comum.

Ainda segundo o representante, diferentemente dos serviços comuns, “os serviços listados

no edital são cristalinamente de engenharia, são serviços cujos padrões de desempenho e

qualidade  não  podem  ser  definidos  no  edital  por  meio  de  especificações  usuais  de

mercado, são serviços complexos que exigem conhecimento da engenharia agrônoma ou

de técnico agrícola de nível médio”.

Neste ponto,  cabe destacar o desconhecimento por parte do CREA-DF do que trata o

objeto  do  Edital  em  referência,  visto  que  momento  algum  necessita  ou  menciona

atividades ou serviços relacionados à agronomia.

Em segundo lugar, conforme já comentado no item anterior, os serviços relacionados ao

objeto do Edital do Pregão 043/2014, tratam-se exclusivamente de serviços comuns de

manutenção de infraestrutura predial,  constituindo serviços usuais  de mercado para os

quais são estabelecidos padrões de desempenho e qualidade, a partir do momento que

são  definidas  rotinas  de  manutenção  preventiva  e  a  sua  respectiva  periodicidade,

exigências quanto à qualidade da manutenção corretiva e o prazo de atendimento, bem

como constituem serviços passíveis de acompanhamento e fiscalização da execução de

acordo com os padrões de qualidade contemplados pelos documentos listados no item 4.2

do Anexo 1 do Edital.

Complementa-se informando que não prospera o argumento apresentado pelo CREA-DF

de que o serviços contemplados no edital são  “cristalinamente serviços de engenharia”,

visto que a pela própria definição apresentada pelo CREA-DF  “de que cada serviço de

engenharia tem suas peculiaridades e suas especificidades, inclusive de vanguarda, que

podem imprimir avanço tecnológico ao serviço”,  não apresenta qualquer relação com o

escopo da contratação em questão,  que engloba serviços  comuns de manutenção de

Endereço:  SAFS Setor de Administração federal Sul, qd. 02, lote 03 – Ed. Adail Belmonte CEP: 70.070-600
Telefone: (61) 3366 9257 - Internet: www.cnmp.mp.br  - E-mail: cpl@cnmp.  mp  .br

 

mailto:material@cnmp.gov.br
mailto:material@cnmp.gov.br
mailto:material@cnmp.gov.br


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

infraestrutura  predial.  Tais  serviços  de  vanguarda,  que  podem  imprimir  avanços

tecnológicos, ou seja serviços de engenharia, devem obrigatoriamente ser tratados como

novos projetos  de engenharia  dentro da área técnica,  no caso esta Coordenadoria de

Engenharia, resultando em uma nova contratação sem qualquer vínculo com o contrato de

manutenção em discussão.

Outro apontamento realizado pelo CREA-DF consiste na afirmação de que consta ausente

no Edital a exigência da certificação do atestado de capacidade técnica no conselho de

fiscalização,  bem  como  o  registro  das  empresas  junto  a  este,  porém  conforme  já

mencionado anteriormente, o Edital já contempla todas as exigências mencionadas, por

meio dos itens 14.1.11, 14.1.12 e 16.1.3. ...”

IV - CONCLUSÃO

Assim, consubstanciado no entendimento da Coordenadoria de Engenharia do CNMP (área

técnica) e com base no inciso II, do art 11, do Decreto 5.540/05, conheço o pedido de impugnação, por

tempestivo,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento  por  ausência  de  fundamentação  plausível  na

sustentação do pleito da Impugnante.

Brasília, 18 de dezembro de 2014

MARCIEL RUBENS DA SILVA

Pregoeiro / CNMP
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