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À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS 

Comissão Permanente de Licitações 

Concorrência Pública nº 02/2021  
 
                                   

CONTRA RAZÃO 
 
 
  JAURO CHIARI COMUNALE – ME, inscrita no CNPJ 88, 
232.103/0001-28, com sede à rua Monsenhor Augusto Dalvit, 75 Casa 52, em 
Porto Alegre, CEP 91755-076, apresenta RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO 
proposta pela LICITANTE GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 
   
 Inicialmente expor sua irresignação contra o proponente da tentativa de 
inabilitação de nossa proposta e ao longo desta Contra Razão exporemos os 
fatos: 
 
De acordo com o Recurso foram apresentados seus argumentos aos quais 
destacamos seguindo a ordem por ele exposta. 
 
4.2 DO ITEM 8.1.3.1 (ITEM DO RECURSO) – Com relação ao fato da proposição 
em relação da Certidão do CREARS definir dentre as atividades profissionais 
como Desenho Técnico de Engenharia Elétrica significa elaborar Projetos 
elétricos, pois a pura atividade de Desenho não é considerada pelo sistema 
CONFEA e tal orientação é estendida a todos os CREA’s Regionais, visto ser uma 
atividade acessória. Se for tentado registra exclusivamente a atividade de 
Desenho o sistema do CREA não reconhece. Tanto que os Atestados 
apresentados nesta licitação são da empresa onde todos os serviços realizados o 
foram de Projetos. A empresa JAURO CHIARI COMUNALE é registrada no CREA 
para a disciplina de eletricidade em todas as suas atividades. Portanto é 
descabida a solicitação do Recorrente. 
 
4.2 DO ITEM 8.1.3.2 (ITEM DO RECURSO) – Com relação ao fato da proposição 
em relação do Engenheiro ter graduação em Eletrônica, temos a comentar que o 
Responsável Técnico da LICITANTE ser um Profissional de Engenharia, o 
mesmo deveria ao menos conhecer a legislação pertinente a sua profissão. 
Portanto é descabida a solicitação do Recorrente. 
  

O fato objeto da tentativa de inabilitação não procede visto o Engenheiro 
Jauro Chiari Comunale, graduado em Engenharia Eletrônica, possui as atribuições 
para atuar em engenharia elétrica e engenharia eletrônica, de acordo com a Lei 
5194/1966 e Resolução do CONFEA 218/73 em seus artigos 8º e 9º, conforme 
CERTIDÃO DO CREA/RS EM ANEXO. Segue abaixo parte da Resolução 218/73 
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com seus artigos 8º e 9º, onde estão descritas as atribuições de cada 
especialidade, assim como Certidão de Registro Profissional do Profissional e 
Certidão de Pessoa Jurídica da empresa em comento, emitidas pelo CREARS, 
CREASC onde está especificado nas atribuições o Art. 8º e 9º.. 

Fato similar ocorreu em uma licitação de Pregão Eletrônico nº 01/2020 do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense Campus 
Sapucaia do Sul onde a Comissão Permanente de Licitações deu parecer 
favorável ao nosso Recurso (ver ANEXO). 

 
 

RESOLUçãO Nº 218, DE 29 JUN 1973 
 
Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 
 
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das 
atribuições que lhe conferem as letras "d" e "f", parágrafo único do artigo 27 
da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades 
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em 
termos genéricos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes 
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, para fins da fiscalização de seu exercício 
profissional, e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6º e parágrafo 
único do artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; 
 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 
 
técnica; extensão; 
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Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 
 
ou manutenção; 
 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 
 

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETROTéCNICA: 
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à 
geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais 
e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e 
correlatos. 
 
Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRôNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETRôNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAçãO: 
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de 
comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus 
serviços afins e correlatos. 

 
4.2 DO ITEM 8.1.3.4 (ITEM DO RECURSO) – Com relação a proposta da tentativa 
de Inabilitação por parte da Licitante GC ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA pelo 
fato de não constar nos Atestados apresentados a atividade de Laudo, é 
totalmente descabida tal solicitação visto que no Termo de Referência do Edital de 
Concorrência nada consta a respeito 
 
 
  Assim sendo REQUER a desconsideração da tentativa de 
inabilitação por parte da licitante GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA, por estar o 
Objeto da Licitação está assim definido “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DEPROJETO ELÉTRICO, PREVENTIVO E 
ESTRUTURAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORMEE 



Jauro Chiari Comunale-ME 
 

Rua Monsenhor Augusto Dalvit, 75– Hípica – Porto Alegre/RS  CEP 91755-076 

CNPJ 88.232.103/0001/28 
                                Fone Cel:51 99962-4543   E-mail comunal@terra.com.br 

 

SPECIFICAÇÕES DO TERMODE REFERÊNCIA” e no item 3 do Termo de 
Referência o ESCOPO para projetos elétricos está definido como:  
 
3.1 Projeto elétrico 
3.1.1. Projeto elétrico 
3.1.2. Especificações dos materiais utilizados a serem executados, com 
detalhamento e 
formas de execução; 
3.1.3. Memorial descritivo 
3.1.4. Orçamento de execução (Padrão SINAPI) 
3.1.5. Cronograma de execução 
3.1.6. Aprovação do projeto junto ao órgão competente (CELESC) 
3.1.7. Fiscalização de execução  
Em momento algum foi solicitado a elaboração de Laudo. No caso Laudo assim 
como Visita Técnica, itens estes previstos no modelo de proposta são atividades 
dentro do projeto que deverão ser executadas em fase de levantamento das 
instalações afim de subsidiar as devidas informações. O objeto da licitação é a 
elaboração de projetos e não laudos e as visitas técnicas individualmente. Os itens 
Laudo e Visita Técnica e Elaboração de Projeto são composições afim de 
subsidiar a montagem dos preços. Para complementar verifica-se que no item 5 
do Termo de Referência cita como PRODUTOS FINAIS A SEREM ENTREGUES 
o seguinte sendo o objetivo final a elaboração de projetos: 
5. PRODUTOS FINAIS A SEREM ENTREGUES 
5.1. Projeto 
5.1.1. Projeto executivo aprovado 
5.1.2. Memorial Descritivo 
5.1.3. Planilha quantitativa 
5.1.4. Planilha de custos 
5.1.5. ART/RRT de projeto 
5.2
.  
5.2
.1.  

Fiscalização da execução dos serviços 
Acompanhamento in loco do projeto a ser 
executado 

5.2.2. Levantamento fotográfico 
5.2.3. Planilha de acompanhamento de etapa executada 
5.2.4. ART/RRT de fiscalização 
  

COMO SE VÊ NÃO ESTÁ DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA A 
ATIVIDADE DE LAUDO. 
 
Portanto é descabida a solicitação do Recorrente. 
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Portanto pela presente REQUEREMOS a total improcedência 

da TENTATIVA DE INABILITAÇÃO interposta pela LICITANTE 

GC ENGENHARIA ELETRICA LTDA, pelos fatos e motivos 

retro expostos retroenumerados com a decisão de ser mantida 

no certame a empresa JAURO CHIARI COMUNALE – ME. 

 

 

 

Porto Alegre, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eng Eletr Jauro Chiari Comunale 
Diretor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL 

 
 
Pregão Eletrônico nº 01/2020 
Processo. 23164.001644.2019-66 

 
Recurso Julgamento das propostas/habilitação 

 
 
 

TECNOPORTO MANUTENCAO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o 

nº 18.637.096/0001-69, interpôs, nos termos da lei nº 10.520/2002, recurso 

administrativo em face de decisão, tomada pela Sr (a) pregoeira, que habilitou 

a empresa JAURO CHIARI COMUNALE, CNPJ nº 88.232.103/0001-28, 

declarada vencedora para o fornecimento do item 1 do termo de referência do 

certame licitatório em comento. 

Alega em suas razões que a empresa declarada vencedora identificou-se 

durante a apresentação da proposta. Uma clara discordância com o edital que 

rege esta licitação. Alega, também, que após consulta na documentação do 

licitante vencedor, foi verificado que o mesmo tem como responsável técnico 

um Engenheiro Eletrônico, ao invés de Engenheiro Eletricista, descumprindo o 

que se exige no item 9.10.3 do edital: 

“Engenheiro Eletricista com ART de serviço de manutenção e comissionamento 

em subestação de capacidade similar à do campus Sapucaia do Sul;” 

 Por fim, alega que o preço ofertado pela licitante vencedora é 

inexequível. 

Sustenta que tais fatos consistem em violação aos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, e sugere que se decida pela inabilitação da licitante 

vencedora. 

Devidamente intimada, a licitante recorrida apresentou contrarrazões. 

Argumenta que  não assiste razão a questão de identificação da proposta e 

demais documentos, pois a mesma só foi visualizada após o encerramento do 

certame, não havendo antes disto nenhuma identificação dos concorrentes. 

Quanto aos documentos, os mesmos por si só demonstram quem é o licitante, 

pois todos são de origem governamental.  



 Esclarece também, com relação ao fato da proposição em relação do 

Engenheiro ter graduação em Eletrônica que o Responsável Técnico da LIC 

ITANTE, o Engenheiro Jauro Chiari Comunale, é graduado em Engenharia 

Eletrônica, e possui as atribuições para atuar em engenharia elétrica e 

engenharia eletrônica, de acordo com a Lei 5194/1966 e Resolução do C 

ONFEA 218/73 em seus artigos 8º e 9º, conforme CERTIDÃO DO CREA/RS 

que foi anexada junto aos documentos de habilitação da licitante vencedora. 

De acordo com a Resolução 218/73 com seus artigos 8º e 9º, onde estão 

descritas as atribuições de cada especialidade, assim como Certidão de 

Registro Profissional do Profissional e Certidão de Pessoa Jurídica da empresa 

em comento, emitidas pelo CREARS, dessa forma fica comprovado que o 

licitante cumpre as exigências do edital. 

 

É o relatório. 

           Passa-se a fundamentar que, após a análise minuciosa de todas as 

informações apresentadas, foi verificada junto ao CREA RS a habilitação do 

engenheiro Jauro Chiari Comunale, e este possui a habilitação necessária 

exigida no Edital.  

Quanto à suposta inexequibilidade da proposta da licitante vencedora do 

procedimento, é importante destacar que, segundo o entendimento doutrinário 

e jurisprudencial sobre o tema, a presunção de inexequibilidade, com base em 

preços abaixo dos praticados no mercado, é relativa. Nesta senda, cabe a 

Administração, antes de declarar a proposta inexequível, comprovar nos autos 

que o fornecedor não conseguirá suportar a execução do objeto da contratação 

pelos valores constantes em sua proposta comercial. 

Cabe ainda ressaltar que, o Tribunal de Contas da União tem firmado 

entendimento de que o licitante deve ter a chance de defender sua proposta e 

demonstrar que seus preços são praticáveis, tendo capacidade de executar os 

serviços, nos termos do edital e do respectivo instrumento de contrato. Cita-se 

como exemplo a Súmula 262 desta respeitável corte de contas segundo a qual 

“o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar á licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta”. Entendimentos semelhantes foram defendidos pela corte em 



questão em diversos julgados, tais quais os acórdãos 3001/2015 1  e 

3092/20142. 

Na mesma linha, Marçal Justen Filho3 assevera que deve-se averiguar 

se a proposta pode ou não ser executada pelo licitante, ainda que o seu valor 

seja deficitário. Ainda defende o supracitado jurista que o valor fundamental 

não reside no valor da proposta, sendo o problema a impossibilidade de o 

licitante executar o que ofertou. 

Por fim, no que tange a identificação da proposta por parte da licitante 

vencedora, reitera-se a mesma só foi visualizada após o encerramento do 

certame, não havendo antes disto nenhuma identificação dos concorrentes. 

  

Tendo em vista os argumentos de fato e de direito apresentados, decide 

a Sr (as) pregoeira e a respectiva equipe de apoio negar provimento ao recurso 

interposto pela recorrente, mantendo a decisão que habilitou a pessoa jurídica 

JAURO CHIARI COMUNALE. 

 

 

 

Sapucaia do Sul, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 
______________________________ 

Aline Cristina Ferreira (pregoeira) e Equipe de Apoio 
                                                       Portaria 1692/2019 
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