
 
 

DECISÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO Nº 02/2022 FUMDEC 
 
 

I. Dos Fatos: 

 

1. O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, através do Fundo Municipal de 

Emergência da Defesa Civil, lançou licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 

02/2022, com a finalidade de ‘fornecimento e instalação de sistema de micro geração solar 

fotovoltaico on grid, para instalação no Corpo de Bombeiros Militar de Timbó’, com pagamento 

através de recursos do Governo Estadual – Portaria SEF n. 082/2022, conforme condições 

constantes do Anexo I do Edital.  

 

2. Em 29/11/2022, a empresa GOMES E ÁVILA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ENERGIA SOLAR LTDA EPP apresentou impugnação 

quanto à exigência constante no item 7.4.4, acerca da Qualificação Técnica, que prevê que 

apenas os profissionais ligados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

possam atuar na responsabilidade técnica.  

 

3. Alega a empresa que os técnicos industriais e agrícolas não são mais vinculados ao 

CREA, mas sim ao Conselho Federal de Técnicos, criado pela Lei n. 13.639 de 26 de março de 

2018, sendo que todos os profissionais ligados ao referido Conselho possuem capacidade, 

legitimidade e legalidade para a execução do objeto constante do Edital de Pregão Eletrônico 

n. 02/2022 FUMDEC.  

 

4. Por fim, aduzem que com a alteração do item 7.4.4 do Edital a fim incluir os 

profissionais técnicos vinculados ao CRT, promoverá a ampliação da competitividade do 

certame;  

 

5. Ante a argumentação contida, solicita que seja retificado o Edital, para que conste no 

item 7.4.4 a possibilidade de participação, na qualidade de responsáveis técnicos, tanto dos 

profissionais vinculados ao CREA quanto dos profissionais Técnicos Industriais com habilitação 



 
 

em eletrotécnica vinculados ao Conselho Federal dos Técnicos ou demais Conselhos Técnicos 

competentes.  

 

II. Da tempestividade: 

 

6. O item 8.2 do Edital preconiza que “Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar e, em até 03 (três) dias 

úteis, solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.”  

 

7. Assim, verifica-se a tempestividade da presente impugnação, uma vez que o prazo 

para recebimento das propostas era de 22/11/2022 às 8:50h do dia 05/12/2022, e a 

impugnação foi protocolada junto ao sistema comprasbr.com.br em 29/11/2022. 

 

III. Do Mérito: 

 

8. Analisando os termos da impugnação interposta pela r. Impugnante, no que diz 

respeito à inclusão dos profissionais técnicos vinculados ao Conselho Federal dos Técnicos, 

tem-se por DEFERIR o requerimento apresentado. Vejamos. 

 

9. De fato, a Resolução n. 74 de 05/07/2019 que especifica as competências do técnico, 

traz o seguinte em seus artigos 3º e 5º, in verbis:  

 

Art. 3º Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica têm, ainda, as 

seguintes atribuições técnicas: 

 

I - Projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar instalações elétricas, de baixa, 

média e alta tensão, bem como atuar na aprovação de obra ou serviço junto aos 

órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiros Militar ou 

bombeiro civil, assim como instituições bancárias para projetos de habitação; 

(...)  

Art. 5º Os Técnicos em Eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e 

competências disciplinadas nesta Resolução, têm como limite as instalações 

com demanda de energia de até 800 KVA, independentemente do nível de tensão 

que supre esse montante de carga. 



 
 

 

10. Observado os dispositivos supracitados, bem como o Ofício n. 1249-22 – 3ºBBM 

anexo, que acata a solicitação da empresa Impugnante, imperioso concluir que dentro do rol 

expresso de atividades pertinentes ao Técnico Industrial com habilitação em eletrotécnica 

inclui-se as atividades constantes do objeto do Edital de Pregão Eletrônico n. 02/2022 

FUMDEC, motivo pelo qual o edital deve ser retificado.  

 

IV. Da Conclusão:  
 

11. Ante o exposto, primando pela máxima eficiência no cumprimento dos serviços 

descritos no objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº. 02/2022 FUMDEC, no sentido de 

disponibilizar a qualificação técnica necessária para a execução do objeto a ser licitado, 

decide-se pelo DEFERIMENTO da impugnação apresentada pela empresa GOMES E ÁVILA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ENERGIA SOLAR 

LTDA EPP, devendo ser retificado o item 7.4.4 do Edital supracitado e do item 12 do Termo 

de Referência, passando a conter a seguinte redação:  

 

7.4.4 - Qualificação técnica: 

7.4.4.1 - A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:  

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a licitante forneceu ou está fornecendo materiais compatíveis com o objeto 

deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 

constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, 

diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 

expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;  

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa física ou pessoa jurídica, onde fique 

demonstrada a execução, pela empresa, de sistema de microgeração de energia 

solar fotovoltaica ON-GRID de um parque com potência total instalada de, no 

mínimo 50% (cinquenta) da potência exigida neste Termo de Referência, 

admitindo-se o somatório de atestados para tal comprovação, desde que pelo 

menos um deles demonstra instalação de, no mínimo, 8,5 KWp em um único 

contrato e edificação, comprovando experiência na execução de sistema com 



 
 

características equivalentes ao objeto da presente contratação, sem nenhuma 

informação que a desabone;  

c) Certidão de registro da empresa no devido Conselho de Classe, seja ele o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou no Conselho Federal dos Técnicos 

– CFT, com o nome do(s) responsável (eis) técnico(s), tendo em vista que o Objeto 

deste Instrumento abrange serviços de natureza técnica (engenharia);  

d) Comprovação de que possui contrato firmado, sócio e/ou empregado próprio até a 

data da licitação, profissional devidamente habilitado, seja ele engenheiro civil e/ou elétrico 

e/ou técnico em eletrotécnica, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica, acompanhada de respectiva CAT (Certidão de Acervo 

Técnico) emitida pelo respectivo Conselho de Classe para execução do(s) serviço(s) 

compatível (is) com o 

objeto desta licitação, nos termos do inciso II do Art. 30 da Lei Federal no 

8.666/93 e suas alterações;  

e) Prova de Registro da Pessoa Física no respectivo Conselho de Classe (CREA, CAU e/ou 

CFT), do responsável técnico com apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico acompanhada pelo respectivo Documento de Responsabilidade Técnica de cargo e 

função;  

f) Documentação que comprove que os projetos a que se referem os atestados 

fornecidos estão regulares junto à concessionária de energia e que estão 

devidamente registrados na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ou 

então, que aguardam apenas o cadastro formal por parte da concessionária junto 

à Agência. 

f.1 - Será considerado como único edifício: (i) um único prédio; (ii) um conjunto 

de prédios interligados formalmente entre si; ou (iii) um prédio que conte com 

pequenas edificações suplementares que venham a compor sua infraestrutura; 

g) Declaração fornecida à CPL/ARSER, subscritas por quem detém o poder de gerência e pelo 

seu responsável técnico devidamente comprovado, que a licitante: 

g.1 - Tomou conhecimento de todas as informações, e que se submete 

integralmente às condições estabelecidas neste Termo e nas Leis 8666/93, 



 
 

8883/94 e 5194/66, assim como na legislação complementar pertinente, para 

fiel cumprimento das obrigações objeto do competente certame licitatório; 

g.2 -Tem pleno e total conhecimento das características territoriais dos locais 

onde serão realizados os serviços e operação, objeto deste Termo; 

g.3 - Compromete-se a iniciar os serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos a partir da expedição da Ordem de Serviços, sob pena de ter o contrato 

cancelado sem que caiba qualquer recurso por parte da empresa participante. 

 

12. Dê-se ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se procedam 

às demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

   
 

Timbó, 05 de dezembro de 2022. 
 
 

 
FÁBIO MELERE 

Coordenador da Defesa Civil  


