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ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2019 - 

PROCESSO N.º 0102/2019. 

 

NATUREZA: ANÁLISE DE OFÍCIO, EM OBSERVÂNCIA AO DIREITO 

CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. 

 

Interessada: BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI  

 

 O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do processo licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2019 - PROCESSO N.º 0102/2019, que tem por 

objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE SOM, ILUMINAÇÃO E PROJETOR DE IMAGEM PARA EVENTOS (COM ITENS 

EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), conforme descrição e 

especificações técnicas contidas nos Anexos I e VIII do edital.  

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 

O Impugnante, TEMPESTIVAMENTE, apresentou impugnação ao Edital de Licitação 

em questão. 

Frisa-se que para assegurar a garantia constitucional do contraditório criou-se a 

impugnação ao edital como um instrumento administrativo de contestação da ilegalidade de cláusulas 

do ato convocatório, cujo exercício é atribuído ao licitante ou por qualquer cidadão (§§ 1º e 2º do art. 

41 da Lei nº. 8.666/93).  

No caso concreto, a impugnação protocolizada pela empresa BERNARDES 

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI nesta Fundação na data de 20/12/2019,  que em síntese requer 

que: 

1. A suspensão do presente certame; 

2. No instrumento convocatório passe a exigir comprovação que a empresa licitante está inscrita no 

CREA ou CAU; 

3. Comprovação de possuir em seu quadro funcionários engenheiros ou arquiteto regularmente 

inscrito no CREA ou CAU; 

4. Comprovação de vínculo profissional entre responsável técnico e a empresa; 

5. Obrigação da contratada em emissão de ART; 

6. Planilha com estimativa dos eventos; 

7. Quais empresas apresentaram orçamento. 

A Fundação Esporte, Arte e Cultura está sempre preocupada com a absoluta e total 

regularidade dos seus atos de gestão, apresentam as justificativas que possuem, esclarecendo desde 

logo que NÃO podem concordar com apontamentos contidos na Impugnação ao Instrumento 

Convocatório, porque:  

a) No edital não solicita que a empresa seja cadastrada no CREA ou CAU? 

 Sobre o assunto devo esclarecer mais uma vez que esposamos do entendimento consolidado 

na Jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça 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 DIFERENTE do acima mencionado.  

Neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL Nº 2007.33.00.0058086/BA   

Processo na Origem: 200733000058086  

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES APELANTE: CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA-BA 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br
mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


                                                                                                                                                  
 

                                                             

                                     FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 

 

                           

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal - CEP: 14.403-125 – Franca/SP. 

Telefone: 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 

 

 

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. 

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.   

4 - 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.   

5 - 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 

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.  

E, ainda: 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.   

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br


                                                                                                                                                  
 

                                                             

                                     FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 

 

                           

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal - CEP: 14.403-125 – Franca/SP. 

Telefone: 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 

 

 

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. ATIVIDADES 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 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.)    

 

 

b) Comprovação de vínculo profissional entre responsável técnico e a empresa? 

Consta no anexo VIII, item 4.14 do Edital que a contratada deverá ter em seu quadro pessoal 

responsável técnico, nos termos da sumula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

se responsabilizará pela execução dos serviços contratados. 

SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a 

comprovação de vínculo profissional pode se dar 

mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
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autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços. 

c) Obrigação da contratada em emissão de ART? 

Consta no anexo VIII, item 4.27 do Edital que a contratada deverá proceder ao devido 

recolhimento das ART’s e se responsabilizará pela emissão de atestados, declarações e toda 

documentação relativa aos seus equipamentos / serviços para a viabilização dos eventos juntos aos 

órgãos. 

d) Planilha com estimativa de eventos? 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que foi adotado no Pregão 033/19 o SRP em observância ao 

inciso IV do Art. 3º do aludido Decreto Federal, o qual define: 

“Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

(...) 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração. ” 

Como se pode extrair do Edital do Pregão em tela, o objeto do certame licitatório é a contratação 

de empresa especializada para realização de serviços de locação de som, iluminação e painel de 

led para eventos a serem realizados pela Fundação de Esporte Arte Cultura e divisões de 

esporte e cultura. (Grifo nosso). 

Ante a quantidade de eventos a serem realizados, o gestor decidiu por utilizar o Sistema de 

Registro de Preços. Usando o SRP, a Administração não fica presa ao objeto total licitado, 

podendo, eventualmente, contratar quantidade diversa do estabelecido, conforme suas 

necessidades. Logo, buscou-se privilegiar a Economicidade e Eficiência, que exigem resultados 

positivos no trato da coisa pública. 

Marçal Justen Filho, no tocante ao princípio da economicidade assim afirma “... Não basta 

honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos. A economicidade impõe 

adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos 

públicos”. (Justen Filho, 1998, p.66) 

Dessa forma, fica caracterizado que o quantitativo a ser demandado pela Administração era 

variável, fazendo-se necessário a utilização do Registro de Preços, em obediência ao inciso IV do 

Art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

e) Quais empresas apresentaram orçamento? 

Sobre as empresas que forneceram orçamentos fica facultado a empresa solicitante requerer vistas 

dos autos para conhecimento das empresas procuradas para tal mister. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

DESSE MODO, pelas razões expostas entende-se que, tangentemente à Fundação 

Esporte, Arte E Cultura, inexistem razões para manutenção de qualquer ressalva sobre a matéria ora 

em trato, a qual deve ser de pronto afastada e deslembrada.  

 Se, entretanto, os procedimentos forem tidos como falhos, estes lapsos foram, em 

verdade, de natureza meramente formal e administrativa e de pequena monta e significância e, 

principalmente, não comprometeram os atos administrativos praticados e muito menos, causaram 

quaisquer prejuízos ao erário e/ou patrimônio público, e não pode ser havida como suficiente para 

eventuais sanções, reprimendas e/ou censuras, vez que essas providências seriam totalmente 

desproporcionais, posto que, somente faria atrasar a realização do pregão presencial, dificultando a 

contratação da empresa contemplada pela licitação e prejudicando os eventos que seriam realizados 

com essa contratação.    
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ISTO POSTO e na certeza de ter atendido, respondido, espera que estas 

JUSTIFICATIVAS E ALEGAÇÕES sejam suficientes, bastantes e integralmente acolhidas, nos 

termos das suas fundamentações e conclusões para afastar todas as questões e matérias.  

Pelo exposto, concluo que a presente Impugnação foi analisada em observância 

ao direito de petição, no entanto, pelos argumentos supramencionados, em nada assiste razão à 

empresa BERNARDES PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI. 

 Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem 

como a data do certame. 

 

 

Franca/SP, 26 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 
Jocely de Paula Mendes 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

Lucineia Aparecida da Mata Oliveira 

Apoio/Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Fernando Henrique Nascimento Lepk 

Apoio/Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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