
                          

       FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA

DESPACHO DE ESCLARECIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 015/2017 - PROCESSO N.º 021/2017

Interessada: BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI. EPP. 

DAS RAZÕES DE INSURGENCIA

Requer a empresa insurgente que seja suspenso o edital e alterado a clausula 6.1 para

fazer constar que a empresa participante seja inscrita no CREA. Da mesma forma requer seja exigido a titulo

de  habilitação  que  a  empresa  licitante  possua  vinculo  empregatício  com Engenheiro  Civil  e  Engenheiro

Elétrico também credenciados ao CREA.

Por fim, requer 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. 

DO MERITO

Quanto ao mérito,  máxima venia,  padece de fundamentação a pretensão impugnatória

apresentada pela empresa BERNARDES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI. EPP, 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  a  contratação  de  empresa

ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  SOM  (PEQUENO,  MÉDIO  E  GRANDE  PORTE),

ILUMINAÇÃO E PROJETOR DE IMAGEM PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO

ESPORTE ARTE CULTURA E DIVISÕES DE CULTURA E ESPORTES.  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 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
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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 prèviamente 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 sessenta1

A Lei  acima transcrita  remeteu  ao CONFEA competência  para  editar  resoluções

sobre o tema. Assim, pede-se venia 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

1 Disponivel no seguinte endereço: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5194.htm
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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  demonstram  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.
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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  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.)
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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 - 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 as - sim 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.
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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.)

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
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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"

Pelo exposto,  ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do

Edital, bem como a data do certame, destacando-se a divergência legal e jurisprudencial

______________________________

JOCELY DE PAULA MENDES
Presidente da Comissão de Licitação     

______________________________________
DEBORA CORREA DE ALMEIDA VIANA NASCIMENTO
Membro da Comissão Permanente de Licitação

___________________________________
SIRLENE PIRES STEFANI GONÇALVES
Membro da Comissão Permanente de Licitação               
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