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Protocolo: 16419/2019 Edital: CP 3.0060/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO 
DO BLOCO 5 E DEMAIS INFRAESTRUTURAS DE IMPLANTAÇÃO – SENAI CFP 
PARANAGUÁ 

Critério de 
julgamento 

Menor preço GLOBAL 

Abertura: 25 07 2019 

 
 

Recorrente: CONSTRUTORA GUETTER LTDA 

Contrarrazoante: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

Recorrida COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA GUETTER LTDA 

no dia 19 de agosto de 2019 as 15h02min, via e-mail, contra o julgamento de 

habilitação publicado em 13 de agosto de 2019. 

 A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA no dia 26/08/2019 às 16:42, via e-

mail, apresentou contrarrazões. 

2.  

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A Recorrente CONSTRUTORA GUETTER LTDA alega em síntese de suas razões recursais 

que: 

1) Que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não atende aos itens 2.2.“a” e 

2.3 do Anexo II do Instrumento Convocatório, uma vez que apresentou dois 

engenheiros civis como responsáveis técnicos, sendo que os profissionais não 

possuem atribuição profissional para execução de rede de lógica, de acordo com a 

Resolução nº 218/73 do CONFEA; 

2) Que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA também não atende aos itens 

2.2.“c”4 e 2.3 do Anexo II do Instrumento Convocatório, pois o atestado de capacidade 

e a certidão de acervo técnico não estão em nome de engenheiro eletricista ou 

engenheiro de telecomunicações. Que o SESI em respeito à Lei Federal nº 6.194/66 

estabeleceu que os documentos apresentados só serão válidos se os profissionais 

indicados possuíssem atribuição legal para execução do objeto do edital; 

3) Que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não atende ao item 2.1.“c”6 do 

Anexo II do Instrumento Convocatório, pois os “renovadores de ar” do tipo Ventokit 

são ventiladores do tipo axial, que são instalados no teto, promovendo e tão somente 

a ventilação, sem qualquer sistema de captação, destinação e filtragem do ar 

ambiente, não promovendo a renovação do ar. Sendo assim, não podem ser 

considerados tecnicamente como Sistema de Exaustão; 

4) Que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não atende ao item 2.2.“c” do 
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Anexo II do Instrumento Convocatório, pois apresentou CAT nº 252016071428, 

exarada pelo CREA-SC, onde consta expressamente no campo “situação” 

ATIVIDADE EM ANDAMENTO, ou seja a obra não está concluída; 

5) Que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não atende ao item 2.3 do 

Anexo II do Instrumento Convocatório, pois o exercício da engenharia é regulado pela 

Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções do CONFEA. Portanto para atender as 

exigências do edital os atestados seriam válidos se os profissionais indicados 

possuíssem atribuição legal para execução do objeto da licitação. A empresa PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não comprovou possuir em seu corpo técnico 

nenhum engenheiro eletricista ou engenheiro de telecomunicações, logo não pode ser 

habilitada. Considerar habilitada empresa que não apresentou atestado de profissional 

possuidor de atribuição legal para executar serviços de rede de lógica viola exigência 

do item 2.3 e a Lei 5.194/66; 

6) Requer por fim a inabilitação da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA por 

não atender aos subitens 2.1.c.6, 2.2.a, 2.2.c, 2.2.c.4 e 2.3 e seja sua proposta 

desclassificada, julgando a Recorrente classificada em primeiro lugar. 

3.  

DAS CONTRARRAZÕES 

A Contrarrazoante PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA apresenta suas contrarrazões 

destacando resumidamente que: 

 

1) Que o edital regulamentador não prevê de forma expressa que as licitantes deveriam 

obrigatoriamente indicar engenheiro eletricista e/ou de telecomunicações como 

requisito de habilitação; 

2) Que a Resolução nº 218 do CONFEA não estabelece de forma clara que a execução 

de rede de lógica é prerrogativa exclusiva dos engenheiros eletricistas e/ou 

telecomunicações; 

3) Que o art. 7º da Resolução nº 218 do CONFEA prevê de forma expressa que compete 

ao engenheiro civil o desempenho de todas as atribuições referentes a edificações, 

inclusive com relação aos seus serviços afins e correlatos; 

4) Que o cerne do objeto licitado é a execução de obra de reforma civil, que envolve o 

estudo do projeto fornecido pelo ente licitante, além da direção, fiscalização e 

construção/reforma do edifício, com todas as suas obras complementares (inclusive 

as partes de instalações hidrossanitárias, elétricas, de telecomunicações e de 

climatização); 

5) Que as atividades que integram o item 16 da planilha compreendem serviços que não 

possuem expertise significativo, restringindo-se a execução/fornecimento dos 

seguintes materiais e serviços: (i) fornecimento de armários de Telecomunicações e 

Equipamentos; (ii) fornecimento de cabos para telecomunicações; (iii) fornecimento e 
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instalação de tubulações e caixas de tomada/passagem; e (iv) fornecimento e 

instalação de tomadas.; 

6) Que os referidos serviços são de baixíssima complexidade e sequer deveriam ser 

objeto de exigência de qualificação técnica nos termos do art. 30, § 1º, I, da Lei nº 

8.666/95; 

7) Que a exigência de comprovação de qualificação técnica relativamente ao item rede 

de lógica não se justifica à luz do que dispõe o art. 30, § 1º, I, da Lei nº 8.666/95; 

8) Que a instalação e o fornecimento de equipamentos renovadores de ar obviamente 

consubstanciam serviços de exaustão; 

9) Seja julgado improcedente o recurso administrativo interposto pela Recorrente com a 

homologação do certame em favor da PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. 

4.  

PARA INFORMAÇÃO: 

 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência 

consolidada no sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei 

Federal nº 8.666/93, posto que não integram a Administração Pública, tal como delimita seu 

artigo 1º. 

 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos 

Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de 

Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam 

pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem 

aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da 

Publicidade, da Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento 

Objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter 

competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Edital. 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e 

deliberação da Autoridade Competente para decidir o recurso, que procedeu a revisão da fase 

de habilitação e de todos os documentos apresentados, bem como a análise de todas as 

razões recursais e contrarrazão apresentadas.  

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

1) A Recorrente alega que a empresa PGC não atende aos itens 2.2. “a” e 2.3 do Anexo 
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II do edital, pois apresentou engenheiros civis como responsáveis técnicos e que estes 

profissionais não têm atribuição profissional para a execução de rede de lógica. A 

Contrarrazoante se defende dizendo que o edital não prevê a indicação de engenheiro 

eletricista e/ou telecomunicações como requisito de habilitação; que a Resolução 218 do 

CONFEA não estabelece de forma clara que a execução de rede de lógica é exclusiva dos 

engenheiros eletricistas e que em seu artigo 7º prevê que compete ao engenheiro civil o 

desempenho de todas as atribuições referentes a edificações incluindo serviços afins e 

correlatos e por fim, que o objeto principal é execução de obra de reforma civil. 

 

Analisando as Certidões de Registro de Pessoa Física dos profissionais indicados como 

responsáveis técnicos da empresa Contrarrazoante, verifica-se que os mesmos possuem as 

atribuições do Art. 28 do Decreto Federal 23.569/33 e Art. 7º da Resolução Confea 218/73. 

 

Vejamos o que dispõe o artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569/33: 

 Art. 28. São da competência do engenheiro civil: 

      a) trabalhos topográficos e geodésicos; 
       b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com tôdas as suas obras 
complementares; 
       c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro: 
       d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de 
água; 
       e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; 
       f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de 
energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas; 
       g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e 
dos concernentes aos aéroportos; 
       h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e 
rural; 
       i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; 
       j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das alíneas a a i; 
       l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores. 

 

Ao apreciar o artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea que estabelece as 

competências do engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação e construção, constata-se 

que os responsáveis técnicos indicados têm as seguintes atribuições: I - o desempenho das 

atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e 

aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e 

diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. 

 

Os dispositivos legais acima não declaram em momento algum que os engenheiros civis 

não possuem atribuição profissional para execução de rede de lógica. Muito pelo contrário! 

Em todos os dispositivos citados quando se fala em construção de edifício ou desempenho de 

atividades referentes a edificações, a competência é estabelecida abrangendo as obras 

complementares, os seus serviços afins e correlatos. 

 

O objeto da licitação em discussão é a execução da obra de conclusão do bloco 5 e 

demais infraestruturas de implantação do SENAI no município de Paranaguá, portanto as 
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atividades de execução de rede de lógica se encaixam em complementares, afins ou 

correlatas, podendo ser executadas por engenheiro civil. 

 

Para corroborar o entendimento acima temos a Decisão PL-0964/2002 proferida na 

Sessão Plenária Ordinária nº 1.313, referente a consulta de interesse do CREA-PR sobre os 

profissionais habilitados a elaborar projetos e executar instalações telefônica e de lógica, o 

CONFEA decidiu que estes profissionais são: “engenheiros e arquitetos (com atribuições 

do Decreto Lei nº 23.569, de 1933), Engenheiros Eletricistas, (com atribuições dos arts. 

8º e 9º da Resolução nº 218, de 1973), Engenheiros de Computação (com as atribuições 

da Resolução nº 380, de 1993), Tecnólogos em Telefonia, Tecnólogos em 

Telecomunicações/Telefones e Redes, Tecnólogos em Eletrônica Industrial, Tecnólogos 

em Instrumentação e Controle (os Tecnólogos, conforme Resolução 313, de 1986, 

poderão responsabilizar-se por instalações e manutenção de instalações telefônicas e 

de lógica), Técnicos em Eletrônica e Eletrotécnica, Técnicos em Telecomunicações (os 

Técnicos nos limites de suas atribuições). Presidiu a Sessão o Eng. Civil WILSON 

LANG. Presentes os senhores Conselheiros Federais ALMIR LOPES FORTES, CARLOS 

JÚLIO LEONHARDT, ÉLBIO GONÇALVES MAICH, EVARISTO CARNEIRO DE SOUZA, 

JORGE BACH ASSUMPÇÃO NEVES, LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA, MARIA DE 

NAZARETH DE SOUZA FRANÇA, MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA, REINALDO JOSÉ 

SABADOTTO, SANTOS DAMASCENO DE SOUZA, SÉRGIO LUIZ CHAUTARD e WALDIR 

CASSIANO RESENDE DE OLIVEIRA. Cientifique-se e cumpra-se. Brasília, 13 DEZ 2002. 

Eng. Wilson Lang, Presidente.” 

 

Diante de tudo o que foi exposto, restou comprovado que os profissionais apresentados 

possuem atribuição legal para execução do objeto do edital e os atestados apresentados são 

válidos, restando atendidos os itens 2.2. “a” e 2.2 “c” 4 e 2.3 do Anexo II do instrumento 

convocatório. 

 

2) A recorrente ainda se insurge quanto a comprovação da execução de sistemas de 

exaustão por parte da Contrarrazoante, alegando que “os renovadores de ar” do tipo Ventokit 

são apenas ventiladores do tipo axial e não promovem a renovação do ar. A Contrarrazoante 

por sua vez rebate, dizendo que a instalação de renovadores de ar, obviamente 

consubstanciam serviços de exaustão. 

 

Conforme parecer técnico acostado aos autos, um sistema de exaustão tem como 

propósito captar o ar de um ambiente e expeli-lo em ambiente externo, o que pode ser 

realizado de diversas formas e por diversos motivos. Os renovadores de ar do tipo axial 

(ventokit) realizam a sucção/captação do ar do ambiente, o qual, através de dutos e grelhas é 
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lançado em ambiente externo. 

 

No edital 3.0060/2019, item 2.1. “c” 6 do Anexo II foi solicitado “Obra onde conste a 

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO em ambientes industriais e/ou comerciais 

com qualquer área”, assim o atestado de capacidade técnica apresentado pela 

Contrarrazoante e emitido pelo Hospital Pequeno Príncipe contempla a execução de sistema 

de exaustão com renovadores de ar do tipo axial, em um ambiente comercial, atendendo 

integralmente o solicitado no item. 

 

3) A recorrente ainda questiona a apresentação pela Contrarrazoante da CAT nº 

252016071428, onde consta expressamente no campo “situação” que a obra não está 

concluída. A Contrarrazoante não apresentou defesa com relação a essa alegação. 

 

De acordo com o parecer técnico, a CAT apresentada é vinculada ao atestado de 

capacidade técnica, o qual informa que os serviços foram finalizados em 25/08/2016. No 

entanto, o questionamento da Recorrente não merece prolongamentos, pois o mesmo sequer 

foi considerado para a habilitação da Contrarrazoante. 

 

4) O último inconformismo suscitado pela Recorrente é de que a empresa PGC 

desatendeu ao item 2.3 do Anexo II, por não possuir em seu quadro técnico nenhum 

engenheiro eletricista ou de telecomunicações e, portanto, a documentação apresentada não 

é válida.  

 

A esse respeito, entendemos que já foi exaustivamente demonstrado que a empresa 

PGC apresentou responsáveis técnicos que possuem atribuição profissional para execução 

do objeto do edital. 

 

5) Por fim, cumpre esclarecer que não cabe nessa fase do processo qualquer 

questionamento sobre os documentos exigidos no edital e, tampouco juízo de valor sobre as 

exigências. O prazo para apresentação de esclarecimento e/ou impugnação ficou aberto de 

10/07/2019 a 23/07/2019 e nesse período nada foi apresentado. Outrossim, já foi informado 

acima que as licitações realizadas pelo SESI/SENAI se submetem as regras estabelecidas em 

seu próprio Regulamento de Licitações e Contratos, não havendo que se falar em 

descumprimento da Lei Federal nº 8.666, cujo ano correto de publicação é 1993.  

 

Diante do exposto esta Autoridade Competente mantem a decisão da Comissão de 

Licitação mantendo HABILITADA a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, 

cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
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4.  

DA CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente conhece das razões recursais, 

eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações de HABILITAÇÃO 

da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo a decisão 

tomada neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do 

processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 16 de setembro de 2019. 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

 

Ciente. De acordo. 

Fabrício Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Adriana Schnoor 
Comissão de Licitação 

 

 

 

 


