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ILUSTRÍSSIMA SRA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE AGUDO/RS.  

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 48/2022 

 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, Autarquia Pública 

Federal, com sede à Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 164, Centro Histórico de Porto 

Alegre, CEP 90020-020, neste ato representado por suas procuradoras, que ao final 

subscrevem, vem a presença de Vossa Senhoria, na qualidade do Conselho de Classe 

profissional, consoante §1º, do artigo 41 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com 

§1º, do artigo 87 da Lei 13.303, de 30 de junho 2016, bem como inciso XIII, do artigo 8º (em 

âmbito nacional) e inciso XIII, do artigo 12 (em âmbito estadual/municipal) da Lei 13.639, de 

26 de março de 2018, apresentar: 

 

   IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL para Contratação de Empresa 

para Prestação de Serviços de Detonação de rochas em pedreiras, serviço especializado de 

perfuração e detonação de rochas, incluindo o fornecimento de materiais explosivos, pelas 

razões dos fatos narrados a seguir: 

 

PRELIMINARMENTE 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 Na lei que rege o presente certame, ou seja, a Lei n° 10.520/2002, ficou silente o 

prazo para a interposição de impugnação, sendo utilizado para o preenchimento desta lacuna o 

Decreto n° 3.555/2000, que assim determina: 

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para preenchimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão.  

Assim, no caso em tela a abertura do certame se dará no dia 8 de agosto de 2022, 

sendo, portanto, a presente impugnação tempestiva. 

http://www.crtrs.org.br/
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 Ainda, preliminarmente, suscita-se a observância quanto ao prazo em dias e não 

horas, não sendo admissível o indeferimento sob tal fundamentação. Para tanto, no artigo 

colacionado abaixo1, o autor explana: 

“... se o legislador é expresso ao estabelecer uma providência por dias e 

não horas, qualquer limitação fora disso é inconstitucional, por restringir 

garantias fundamentais, bem como ilegal, por afastar texto de lei e 

regulamentos expressos e vigentes.” 

 

Neste sentido, em maio do corrente ano, o TCU emitiu o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 969/2022 – PLENÁRIO – RELATOR MIN. BRUNO DANTAS – 

Impugnação não se limita a horário de expediente... “Além disso, fosse o 

envio realizado as 17:30h (fim do expediente da entidade) ou às 23:59h 

da data limite, o seu exame ficaria para o dia seguinte. Ou seja, a regra 

externa formalismo injustificado em prejuízo dos licitantes, razão por 

que deve ser revista na reedição do processo de contratação”. 

Destarte, a presente impugnação, ora postulada, pretende admoestar claudicâncias 

existentes no ato convocatório, pelo qual, cerceia a participação de Empresas que tem a intenção 

de participarem do processo licitatório.  Desta forma, requer que seja retificado o presente Edital, 

para que possa ser ajustado conforme preconiza o Princípio da Isonomia no processo licitatório. 

 

DOS FATOS E DO DIREITO 

 Inicialmente, importa trazer à baila a Lei 5.524 de 05 de novembro de 1968, que 

sancionou a criação da profissão do Técnico Industrial de nível médio em todo o Brasil. Esta Lei 

em comento, dispõe sobre o exercício profissional desta categoria de técnicos: 

Art.1º - É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas 

as condições de capacidade estabelecidas nesta Lei. 

 Neste interim, os Técnicos Industriais iniciaram sua caminhada buscando mercado de 

trabalho, e, ajudando para o desenvolvimento do Brasil, como para o aperfeiçoamento as novas 

tecnologias, de acordo com as exigências do mercado.  

 
1https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=19190&n=tcu:-%C3%A9-irregular-limitar-
impugna%C3%A7%C3%A3o-ao-hor%C3%A1rio-de-expediente Acessado em 03 de agosto de 2022, às 12:24h. 

http://www.crtrs.org.br/
https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=19190&n=tcu:-%C3%A9-irregular-limitar-impugna%C3%A7%C3%A3o-ao-hor%C3%A1rio-de-expediente
https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=19190&n=tcu:-%C3%A9-irregular-limitar-impugna%C3%A7%C3%A3o-ao-hor%C3%A1rio-de-expediente
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 Sem esgotar as atividades atinentes aos Técnicos industriais, pode-se citar as 

seguintes: 

Art.2º - A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no 

seguinte campo de realizações: 

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 

III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos 

e instalações; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e 

equipamentos especializados; 

V - responsabilizar- se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a 

respectiva formação profissional. (grifos nossos). 

 

 Esta lei supracitada, Lei 5.524/68 teve sua regulamentação em 06 de fevereiro de 

1985 com o Decreto nº 90.922, que assim dispõe: 

Art 2º É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º grau de que trata o artigo 

anterior, a quem: 

 

I - tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de 2º grau, e tenha 

sido diplomado por escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos 

termos das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 

e 7.044, de 18 de outubro de 1982; 

II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de 

ensino estrangeira, revalidado na forma da legislação pertinente em vigor; 

III - sem habilitação específica, conte, na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 05 

de novembro de 1968, 5 (cinco) anos de atividade como técnico de 2º grau. 

 

Art 3º Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau observado o disposto nos 

arts. 4º e 5º, poderão: 

 

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 

Ill - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados; 

http://www.crtrs.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5524.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5524.htm
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V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional. 

 

Art 4º As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, 

para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua 

formação, consistem em: 

 

I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como 

orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, 

reparos ou manutenção; 

II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento 

de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades: 

1. coleta de dados de natureza técnica; 

2. desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 

3. elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra; 

4. detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de 

segurança; 

5. aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 

6. execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de 

qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 

7. regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. 

III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e 

reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como 

conduzir e treinar as respectivas equipes; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional; 

VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do 

ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, 

para o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino. 

 

(...) 

 

Art 5º Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos 

industriais de 2º grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com 

a sua formação curricular. (grifo nosso) 

 

http://www.crtrs.org.br/
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 Por oportuno, os Técnicos Industriais tiveram sua profissão criada pela Lei nº 5.524, 

de 05 de novembro de 1968, e, regulamentada pelo Decreto nº 90.922, de 06 de fevereiro de 

1985, que definiu suas atribuições profissionais. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA. DECRETO 

90.922/1985. ATRIBUIÇÕES. 1. De acordo com a Lei n° 5.524/1968, incumbe ao Poder 

Executivo regulamentar as atribuições dos Técnicos Industriais, o que ensejou a edição 

do Decreto n° 90.922/1985. Aos Técnicos em Eletrotécnica, é assegurado o direito de 

projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, sendo 

defeso ao Conselho Regional limitar tais atribuições em valores inferiores. (TRF4, 

APELREEX 5001758-71.2010.4.04.7002, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE 

PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 26/06/2013). 

 Necessário frisar que, legalmente, os Técnicos Industriais, egressos das escolas 

técnicas são Profissionais Liberais (grifos nossos), confirmado pelo enquadramento Sindical 

garantido pela Portaria nº 3.156, de 28 de maio de 1987, do Ministério do Trabalho.  

 Sucessivamente foi sancionada a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, onde em seu Art. 36-D possibilitando o 

acesso imediato ao mercado de trabalho após a obtenção dos certificados de qualificação e 

obtenção de diplomas de conclusão de curso. 

 Em análise ao Perfil Profissional do Curso do Técnico em Mineração se verifica que o 

mesmo está habilitado as para a formação básica que tem como disciplina Física, Química, 

Matemática Aplicada, Introdução ao Tratamento de Minérios, Informática Básica, Desenho 

Básico, Geologia Geral, Mineralogia Aplicada, Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais, 

Relações Humanas no Trabalho, Introdução a Mecânica das Rochas, Geologia de Minas, Higiene 

e Segurança no Trabalho, Tratamento de Minérios, Geoprocessamento, Legislação Mineral e 

Ambiental, Operação e Manutenção de Equipamentos de Mineração, Lavra de Minas a Céu 

Aberto, Topografia; Pesquisa Mineral, Perfuração e Desmonte de Rochas, Gestão da Produção, 

Economia Mineral, Empreendedorismo, Planejamento e Gerenciamento Ambiental na 

Mineração, Movimentação e Transporte e Lavra de Minas Subterrânea. 

 

 Não obstante, além do Técnico aprender as disciplinas curriculares ora citadas, 

também lhe é exigido que realize estágio de forma supervisionada, assim como também elabore 

um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de acordo com os ensinamentos. Depois de concluído 

o curso técnico o aluno estará plenamente capacitado para trabalhar em tudo o que envolve 

mineração. 

 

http://www.crtrs.org.br/
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 Recentemente foi sancionada a Lei 13.639, de 26 de março de 2018, criando os 

Conselhos Federais e Estaduais dos Técnicos Industriais e Agrícolas no Brasil, com função 

precípua de orientar, disciplinar e fiscalizar os Profissionais Técnicos Industriais do Rio Grande do 

Sul, como a seguir transcrito: (grifos nossos) 

 

Art. 1º São criados o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos 

Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos 

Regionais dos Técnicos Agrícolas, autarquias com autonomia administrativa e 

financeira e com estrutura federativa. 

 

Art. 2º Aplica-se o disposto na alínea “c” do inciso VI do caput do art. 150 da 

Constituição Federal ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, ao Conselho 

Federal dos Técnicos Agrícolas, aos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e aos 

Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas. 

 

Art. 3º Os conselhos federais e regionais de que trata esta Lei têm como função 

orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias. 

(grifos nossos). 

   

 Neste sentido, o Conselho Federal dos Técnicos já editou algumas Resoluções no 

sentido de orientar e regulamentar os Profissionais Técnicos em Mineração especificamente, 

assim a Resolução nº 104, de 15 de julho de 2020, que define as atribuições destes Técnicos 

Industriais com habilitação em Mineração, e dá outras providencias, assim, vejamos: 

Art. 1º. Os Técnicos Industriais com habilitação em Mineração, têm atribuições para: 

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

ll - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 

lll - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados; 

V - responsabilizar- se pela elaboração e execução de projetos; 

Art. 2º. As atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Mineração para 

efeito do exercício profissional, respeitados os limites de suas atribuições consiste em: 

http://www.crtrs.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art150vic
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I - executar e conduzir, bem como orientar e coordenar equipes de instalações, 

montagens, operação, reparos e manutenção; 

ll - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento 

de projetos e pesquisas tecnológicas, exercendo dentre outras, as seguintes 

atividades: 

1. Coleta de dados de natureza técnica; 

2. Desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 

3. Elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; 

4. Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de 

segurança; 

5. Aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 

6. Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de 

qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 

7. Regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos; 

lll - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e 

reparo de equipamentos, instalações e arquivos Técnicos específicos, bem como 

conduzir e treinar as respectivas equipes; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

V - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade.  

Art. 3º. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. 

Art. 4º. Responsabilizar-se tecnicamente por empresas que efetuem extração 

mineral e beneficiamento a céu aberto ou subterrâneo com ou sem o uso de 

explosivo. (grifos nossos). 

Art. 5º. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos e execução de perfuração de 

poços. 

Art. 6º. Responsabilizar-se por projeto de licenciamento ambiental, dentro da sua área 

de atuação. 

Art. 7º. Responsabilizar-se pela elaboração do Relatório Anual de Lavra - RAL, Relatório 

Final de Pesquisa, Plano e Memorial Descritivo de Lavra e requerimentos físicos ou 

eletrônicos perante aos órgãos Públicos e setor privado. 

http://www.crtrs.org.br/


 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL – CRT-RS 

 

 

                                                                         Fl. 8  
Av. Borges de Medeiros, 328, 16º andar, sala nº 164, Centro Histórico - Porto Alegre/RS - CEP 90020-020   Telefone: (51) 3014-

9300 - www.crtrs.org.br 

 

Art. 8º. Exercer a função de perito perante aos órgãos Públicos e setor privado, 

elaborando laudo de vistoria, avaliação, arbitramento e consultoria em atendimento 

estabelecido no Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no artigo 156 de Código 

de Processo Civil. 

Art. 9º. Para a regularização das atividades especificadas nesta Resolução, o 

profissional precisa emitir o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 

  Não bastasse toda a previsão legal em relação a regulamentação, atribuições e 

prerrogativas pertinentes ao profissional “Técnico Industrial” com suas diversas modalidades, a 

corte máxima de nosso ordenamento jurídico, Supremo Tribunal Federal, em posicionamento 

histórico, assim entendeu: 

“Qualquer resolução dos ditos Conselhos que se afastasse do cuidado com os valores 

socialmente protegidos, quando houvesse de medir as habilitações requeridas dos 

que com eles lidam, mas, ao invés, tivessem por escopo, confessado ou oculto, dividir 

o mercado de trabalho, limitando-lhe o acesso a essa aquela categoria ou grupo de 

profissionais, seria contrário à Constituição.” (in RT 623/216). (grifo nosso) 

 

 Neste sentido, o cerne da questão está baseado no entendimento de que os Técnicos 

em Mineração são sem sombra de dúvida, habilitados a desenvolverem a prestação de serviços 

de Detonação de Pedreira, conforme descrito no presente Edital.  

   

 Assim, este Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul refuta o 

presente processo licitatório, editado pela Prefeitura Municipal de Agudo, tendo em vista que, 

não há qualquer fundamentação legal para o impedimento e negativa da participação dos 

Técnicos Industriais habilitados em Mineração.  

 

 Mister retratar que os Técnicos Industriais dentro das suas atribuições e 

competências estão legalmente habilitados a participar como pessoa física ou ainda jurídica em 

todas as modalidades de Licitação prevista pela Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, sejam estas 

por concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Não obstante, a Lei 10.520, de 

17 de julho de 2002, que dispõe sobre a modalidade de licitação denominada Pregão, na sua 

forma presencial prevê a possibilidade do Técnico Industrial também concorrer para o processo 

licitatório de forma igual aos profissionais de níveis superiores, como os engenheiros e os 

arquitetos. 

   O que se percebe, sem muitas exceções é de que os poderes públicos responsáveis 

pela contratação de serviços para o Município, exigem que os concorrentes estejam registrados 

no CREA ou no CAU, desrespeitando a Lei e a Constituição Federal, causando danos irreparáveis 

http://www.crtrs.org.br/
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aos Técnicos Industriais que desde o ano de 2018 com a criação do Conselho Próprio passaram a 

integrarem ao CFT/CRT’s. Desta forma, importa junta-se, qualificação técnica conforme o 

presente edital, ex positis: 

 

“6.1.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(...)  

d) Prova de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

da licitante e em vigor. 

e) Dispor de Engenheiro de Minas para acompanhamento das atividades de 

detonação e extração. 

(...)    

 

 Importa relatar de forma breve de que na época em que os Técnicos Industriais ainda 

estavam registrados no CREA, pagavam suas anuidades para que pudessem exercer suas funções, 

e para os serviços, e obras mesmo como pessoa jurídica quanto física se fazia necessário o 

recolhimento das taxas de ART’s, ou seja, Anotação de Responsabilidade Técnica, no entanto, a 

partir do momento da criação dos Conselhos dos Técnicos Industriais através da Lei 13.639 de 

2018, estes profissionais passaram a se registrarem no CFT/CRT’s, a partir de então, para que os 

estes trabalhadores possam realizar serviços especializados, participarem de licitações, entre 

outras atividades, necessariamente precisam recolher as taxas para a TRT, que significa dizer 

Termo de Responsabilidade Técnica, emitidos por profissionais habilitados nas áreas de 

Mineração.     

 Ressaltara-se que a legislação vigente faculta ao Sistema CFT/CRT’s a competência 

para orientar, disciplinar, regular e fiscalizar o exercício profissional dos técnicos industriais no 

Brasil. De acordo com os argumentos apresentados é legítima a requisição das prerrogativas 

profissionais dos técnicos industriais e consequente reconhecimento das TRT’s no âmbito da 

Agência Nacional de Mineração. 

 Por todo exposto, percebe-se sem muito esforço que o presente Edital restringe a 

participação dos Técnicos Industriais que necessitam serem complementadas, no intuito de não 

haver o cerceamento destes profissionais com qualificação técnica compatíveis às exigências no 

Termo de Referência. Não obstante, temos que se a lei não impõe a vedação, não cabe ao seu 

intérprete o fazê-lo, sob risco de extrapolar sua competência, o que se evidencia no presente 

caso em tela. 

 De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a Lei das Licitações determina 

que, para a habilitação de empresas em licitações, somente podem ser exigidos documentos 

relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

http://www.crtrs.org.br/
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regularidade fiscal e trabalhista, como o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal2, diferentemente do que o presente edital prevê. (grifos nossos). 

 Assim, a jurisprudência majoritária trata dessas questões análogas da seguinte forma, 

senão vejamos: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRA DE RESTAURO E REFORMA DO 

TEATRO DA REITORIA. CAU. CONFEA. 1. Quando uma atividade é estabelecida como 

privativa de arquiteto ou urbanista, por ato administrativo do CAU/BR, e, ao mesmo 

tempo, é prevista como privativa de engenheiro, por ato normativo do CONFEA, 

ambos podem exercê-la, sem exclusividade, até a elaboração da resolução conjunta 

dos Conselhos envolvidos, tal como previsto na Lei n.º 12.378/2013 (art. 3º, § 4º), não 

podendo um Conselho querer se sobrepor ao outro e autuar profissional neste último 

inscrito. 2. No presente caso, ainda, tenho que o objeto da licitação, segundo o EDITAL 

MINUTA DE RDC ELETRÔNICO Nº 006/2020, é a contratação de empresa de 

arquitetura ou engenharia para execução de obra de restauro e reforma do Teatro da 

Reitoria e adequação quanto à acessibilidade e PSCIP (1.892,89 m2). 3. Trata-se de 

situação que, em princípio, por conta da interdisciplinaridade, permite a atuação tanto 

de pessoas jurídicas vinculadas ao CREA como de pessoas jurídicas vinculadas ao CAU, 

desde que contemplada a participação de responsáveis técnicos (profissionais - 

pessoas físicas) de todas as áreas necessárias.  4. Portanto, em uma análise sumária 

dos fatos, tenho que os engenheiros (profissionais afetos ao Sistema Confea/Crea) 

também devem ser responsáveis técnicos pela pessoa jurídica/empresa a ser 

futuramente contratada. (TRF4, AG 5054707-77.2020.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, 

Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 13/04/2021).  

 O processo de licitação não deve prosseguir da forma como está, pois, a 

Administração Pública, deverá realizar Edital mediante critérios previamente estabelecidos, 

isonômicos, abertos ao público e fomentadores da competitividade, escolher a melhor 

alternativa para a celebração de um contrato. 

Observe que a Prefeitura de Quatro Irmãos publicou o edital n° 21/2022 – Pregão 

Presencial sendo o objeto pretendido o mesmo da presente licitação.  

Não obstante houve a apresentação de impugnação, sendo o referido edital 

retificado, conforme documentação em anexo.  

 
2 NARDES, João Augusto Ribeiro. Ministro-Presidente do TCU. Obras Públicas. Recomendações Básicas para a 

Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas. 4ª ed. Brasília, 2014. 
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 Desta forma, a licitação tem como intuito permitir que se ofereçam propostas e que 

seja escolhida a mais interessante e vantajosa ao interesse público. Para que isso se perfectibilize, 

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, em trecho da Súmula 177, a definição 

precisa e suficiente do objeto licitado é indispensável.  

 A Administração, ao realizar o processo licitatório, tem o dever de exigir documentos 

que comprovem que a qualificação dos concorrentes está compatível com a obra que pretende 

contratar. É importante, porém, não confundir o cuidado que é necessário na busca de resultados 

eficazes, com cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Em todos os casos, as 

exigências de qualificação devem permanecer no patamar da razoabilidade, guardando relação 

com a dimensão e a dificuldade da obra a ser realizada, para não infringir o disposto no Art. 3º, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/1993.  

 Assim, as diversas deliberações do TCU apontam exigências consideradas restritivas 

ao caráter competitivo da licitação, por violarem o princípio da isonomia, excluindo do certame 

empresas que estariam aptas a bem executar o objeto das licitações, pelos quais são a restrição 

do número máximo de atestados a serem apresentados para comprovação de capacidade 

técnico-operacional, comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos, 

comprovação de experiência anterior relativa a parcelas de valor não significativo em face do 

objeto da licitação, comprovação de capacidade técnica além dos níveis mínimos necessários 

para garantirem a qualificação técnica das empresas para a execução do empreendimento, a 

utilização de critérios de avaliação não previstos no edital.3 

 Cumpre colacionar esta Súmula n.º 177, vejamos: 

“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 

constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade 

demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do 

pregão.”  

 Não restou a esse Conselho dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, buscar e 

impedir a restrição de competição e direcionamento em procedimento neste processo licitatório. 

Desta forma, o CRT/RS repudia as restrições postas de forma inconstitucional que cerceia 

ilegalmente o direito dos técnicos industriais de nível médio de participarem dos processos 

licitatórios. 

 
3 NARDES, João Augusto Ribeiro. Ministro-Presidente do TCU. Obras Públicas. Recomendações Básicas para a 

Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas. 4ª ed. Brasília, 2014. 
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 Nesta senda, a base que norteia o direito constitucional está descrita de forma clara 

no inciso XIII, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assim, vejamos: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XIII – e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. (grifos nossos) 

 Não pairam dúvidas que a licitação direcionada pode ser convertida em Tomada de 

Contas Especial para responsabilizar os responsáveis. Licitação fraudulenta, direcionada a 

esconder o favorecimento de determinadas pessoas, contrariando os princípios da moralidade, 

impessoalidade, legalidade e da probidade administrativa (art. 3º da Lei 8666/93); V- aplicação 

da multa, aos dois Responsáveis, prevista no art. 58, inciso II da Lei 8.443/1992, em razão de 

realização de licitação fraudulenta, direcionada ao favorecimento de parentes, contrariando os 

princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade e da probidade administrativa (art. 3º da 

Lei 8666/93).  

 Desta forma, qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como 

fundamento razões a justificarem que a finalidade e o interesse público reclamam por tal 

exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a restrição deve ser tomada por ilegal, 

conforme prescrito na Lei 8.666/93: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 

§1o É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991; (grifos nossos) 

http://www.crtrs.org.br/
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 Para corroborar com esse Art. 3º da Lei 8.666/93, o Tribunal de Contas da União em 

acórdão proferido entende que: “Direcionar o edital de uma compra com as características 

de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho 

de especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de 

licitação.” – conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.” (grifos 

nossos.) 

  

Não obstante, o Tribunal de Contas da União veda veementemente o que está previsto 

nos Arts. 28 a 32 da Lei, tendo em vista que discriminam exaustivamente os documentos que 

podem ser demandados e dão outras orientações pertinentes. Neste sentido é importante 

destacar que não pode ser solicitado nada além do que está listado nos artigos da Lei, 

conforme reiteradas determinações feitas a órgãos da Administração pelo TCU.    

 

  

 DIANTE DO EXPOSTO, requer-se: 

 

 

a) A retificação do presente edital, com a inclusão dos técnicos profissionais 

habilitados e registrados em seu Conselho profissional (CFT/CRT), conforme 

previsão legal garantindo-lhes a participação no certame, como medida de inteira 

Justiça, diante ao princípio constitucional do livre exercício da profissão. (grifo 

nosso) 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Porto Alegre/RS, 3 de agosto de 2022. 

 

 

 

       Paula Alves Fauth                                         Micheli Neto Santos Rosa 

Assessora Jurídica do CRT/RS                                Advogada do CRT/RS. 
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968.

Regulamento Dispõe sôbre o exercício da profissão de Técnico Industrial
de nível médio.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

        Art 1º É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as condições de capacidade
estabelecidas nesta Lei.

        Art 2 o A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo de realizações:

        I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;

        II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;

        III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;

        IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;

        V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a respectiva formação profissional.

        Art 3º O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de quem:

        I) haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diplomado por escola
oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmante constituída nos têrmos da Lei número 4.024, de 20 de
dezembro de 1961;

        II) após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola ou instituto técnico
industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de acôrdo com a legislação vigente;

        III) sem os cursos e a formação atrás referidos, conte na data da promulgação desta Lei, 5 (cinco) anos de atividade
integrada no campo da técnica industrial de nível médio e tenha habilitação reconhecida por órgão competente.

        Art 4º Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, no serviço público federal, estadual ou municipal ou em
órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia privada, sòmente serão exercidos por
profissionais legalmente habilitados.

        Art 5º O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos, para execução da presente Lei.

        Art 6º Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.

        Art 7º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Art 8º Revogam-se as disposições em contrário.

        Brasília, 5 de novembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA 
 Favorino Bastos Mércio 

 Jarbas G. Passarinho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.11.1968

*
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DECRETO Nº 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985 
Regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão 
de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da 
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Para efeito do disposto neste Decreto, entendem-se por técnica industrial e técnico agrícola 
de 2º grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis nºs 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982. 

Art. 2º. É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º grau de que trata o artigo anterior, a 
quem:  

        I – tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de 2º grau, e tenha sido 
diplomado por escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das Leis nºs 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 
1982; 

       II – seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de ensino 
estrangeira, revalidado na forma da legislação pertinente em vigor; 

      III – sem habilitação específica, conte, na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 05 de novembro 
de 1968, 5 (cinco) anos de atividade como técnico de 2º grau. 

Parágrafo único . A prova da situação referida no inciso III será feita por qualquer meio em direito 
permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias. 

Art. 3º. Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau observado o disposto nos arts. 4º e 5º, 
poderão: 

     I – conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

    II – prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; 
Ill – orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; 

   IV – dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 
especializados; 

    V – responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva 
formação profissional. 

Art. 4º. As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito 
do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: 

     I – executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e 
coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;  

    II – prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos 
e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, 
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades: 

     1. coleta de dados de natureza técnica;  

     2. desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 

     3. elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra; 



     4. detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança; 

     5. aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 

     6. execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos 
materiais, peças e conjuntos;     

    7. regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. 

   III – executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de 
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as 
respectivas equipes; 

   IV – dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando;  

    V – responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva 
formação profissional;  

   VI – ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 
2º graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do 
magistério, nesses dois níveis de ensino. 

     § 1º Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade 
Edificações, poderão projetar e dirigir edificações de até 80m 2 de área construída, que não 
constituam conjuntos residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em 
estruturas de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua 
especialidade. 

     § 2º Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de 
energia de até 800 kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. 

     § 3º Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação e 
levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar 
como peritos em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a atividade de 
desenhista de sua especialidade. 

Art. 5º. Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 
2º grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular. 

     Art. 6º. As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas diversas modalidades, para efeito 
do exercício profissional e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: 

     I – desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas; 

     II – atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

     III – ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 
2º graus, desde que possua formação especifica, incluída a pedagógica, para o exercício do 
magistério, nesses dois níveis de ensino; 

     IV – responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a respectiva 
formação profissional; 

     V – elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência; 

     VI – prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre 
outras, as seguintes tarefas: 

     1. coleta de dados de natureza técnica; 

     2. desenho de detalhes de construções rurais; 



     3. elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; 

     4. detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio 
rural; 

     5. manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; 

     6. assistência técnica na aplicação de produtos especializados; 

     7. execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, 
armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; 

     8. administração de propriedades rurais; 

     9. colaboração nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, 
bem como em serviços de drenagem e irrigação. 

      VII – conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação 
profissional; 

     VIII – elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação;  

       IX – executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade; 

        X – dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

       XI – emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem 
vegetal, animal e agroindustrial; 

      XII – prestar assistência técnica na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários; 

    XIII – administrar propriedades rurais em nível gerencial;  

    XIV – prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; 

     XV – conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção;  

    XVI – treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade;  

   XVII – desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. 

     § 1º Os técnicos em Agropecuária poderão, para efeito de financiamento de investimento e custeio 
pelo sistema de crédito rural ou industrial e no âmbito restrito de suas respectivas habilitações, 
elaborar projetos de valor não superior a 1.500 mvr. 

     § 2º Os técnicos Agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de 
projetos de detalhes e pela condução de equipe na execução direta de projetos agroindustriais. 

Art. 7º. Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos Técnicos Agrícolas de 
2º grau o exercício de outras atribuições desde que compatíveis com a sua formação curricular. 

Art. 8º. As denominações de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau ou, pela legislação 
anterior, de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registrados na 
forma deste Decreto. 

Art. 9º. O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de 2º grau 
dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação. 

Art. 10. Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem 
pelas características de seu currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das 
disciplinas que contribuem para sua formação profissional. 

Art. 11. As qualificações de técnico industrial ou agrícola de 2º grau só poderão ser acrescidas à 
denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais 
títulos. 



Art. 12. Nos trabalhos executados pelos técnicos de 2º grau de que trata este Decreto, é obrigatória, 
além da assinatura, a menção explícita do título profissional e do número da carteira referida no art. 
15 e do Conselho Regional que a expediu. 

Parágrafo único. Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, 
escrita em letras de forma, com nomes, títulos, números das carteiras e do CREA que a expediu, dos 
autores e co-autores responsáveis pelo projeto e pela execução. 

Art. 13. A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º 
grau será exercida pelos respectivos Conselhos Profissionais. 

Art. 14. Os profissionais de que trata este Decreto só poderão exercer a profissão após o registro 
nos respectivos Conselhos Profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade. 

Art. 15. Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional será 
expedida Carteira Profissional de Técnico, conforme modelo aprovado pelo respectivo Órgão, a qual 
substituirá o diploma, valendo como documento de identidade e terá fé pública. 

Parágrafo único. A Carteira Profissional de Técnico conterá, obrigatoriamente, o número do registro e 
a habilitação profissional de seu portador. 

Art. 16. Os técnicos de 2º grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as 
respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional, por um ano, 
prorrogável por mais um ano, a critério do mesmo Conselho. 

Art. 17. O profissional, firma ou organização registrados em qualquer Conselho Profissional, quando 
exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontram registrados, obrigam-
se ao visto do registro na nova região. 

     Parágrafo único . No caso em que a atividade exceda a 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa 
jurídica, sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu 
registro na nova região. 

Art. 18. O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau é regulado pela 
Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, e, no que couber, pelas disposições das Leis nºs 5.194, de 
24 de dezembro de 1966 e 6.994, de 26 de maio de 1982. 

     Art. 19. O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que se fizerem necessárias à 
perfeita execução deste Decreto. 

     Art. 20. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 06 de fevereiro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO  
Murillo Macêdo 
  

(Publicado no Diário Oficial da União de 07/02/1985) 

 



RESOLUçãO Nº 1.057, DE 31 DE JULHO DE 2014.

Revoga a Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, a Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983 e o art. 24
da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 27, alínea “f”, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de
técnico industrial de nível médio;
Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 1968,
que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º
grau;
Considerando que o parágrafo único art. 84 da Lei n° 5.194, de 1966, estabelece que as atribuições do
graduado por estabelecimento de ensino agrícola ou industrial de grau médio serão regulamentadas pelo
Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e graus de escolaridade;
Considerando que o art. 10 da Lei n° 5.194, de 1966, estabelece que cabe às escolas e faculdades indicar
ao Conselho Federal, em função dos títulos apreciados através da formação profissional, em termos
genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados;
Considerando que o inciso V do art. 2° da Lei nº 5.524, de 1968, estabelece que compete aos Técnicos
Industriais de Nível Médio responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a
respectiva formação profissional;
Considerando que o art. 6° da Lei nº 5.524, de 1968, define que as disposições contidas nesta lei serão
aplicáveis, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio;
Considerando que o art. 4° do Decreto n° 90.922, de 1985, ao dispor sobre as atribuições dos técnicos
industriais de 2° Grau, em suas diversas modalidades, para efeito de exercício profissional e de sua
fiscalização, ressalta que devem ser respeitados os limites de sua formação;
Considerando que o art. 5° do Decreto n° 90.922, de 1985, estabelece que fica assegurado aos técnicos
industriais de 2° grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação
curricular;
Considerando que o art. 6° do Decreto n° 90.922, de 1985, ao dispor sobre as atribuições dos técnicos
agrícolas de 2° grau, em suas diversas modalidades, para efeito de exercício profissional e de sua
fiscalização, também ressalta que devem ser respeitados os limites de sua formação;
Considerando que o art. 7° do Decreto n° 90.922, de 1985, estabelece que fica assegurado aos técnicos
agrícolas de 2° grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação
curricular;
Considerando que o art. 19 do Decreto n° 90.922, de 1985, estabelece que cabe ao respectivo Conselho
Federal baixar as resoluções que se fizerem necessária à perfeita execução do decreto;
Considerando o princípio estabelecido pelo art. 25 da Resolução n° 218, de 1973, no sentido de que nenhum
profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu
currículo escolar;
Considerando que o artigo 24 da Resolução n° 218, de 1973, estabelece as competências do técnico de grau
médio circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais;
Considerando a necessidade de o Conselho Federal adotar os mesmos princípios para concessão de
atribuições profissionais de modo a atuar com isonomia e equidade para fins da fiscalização de seu exercício
profissional;
Considerando que a concessão de atribuições e competências profissionais não devem ser generalizadas ou
definidas somente pela nomenclatura de uma dada formação, mas sim pela análise curricular, a fim de
evitar a subversão no desempenho de atividades nos diversos níveis de formação dos profissionais
vinculados ao Sistema Confea/Crea;
Considerando a necessidade de atender a Recomendação nº 01/2013 do Ministério Público Federal, no
sentido de revogar as disposições da Resolução nº 262, 1979, da Resolução nº 278, 1983 e da Resolução nº
218, 1973 que limitam o exercício das atribuições dos técnicos de nível médio previstas na Lei nº 5.524, de
1968 e no Decreto n° 90.922, de 1985, e
Considerando que as profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea são caracterizadas pelas realizações
de interesse social e humano,
RESOLVE:
Art. 1° Revogar a Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, publicada no D.O.U. de 6 de setembro de 1979
- Seção I - Parte II - págs. 4.968/4.969, a Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, publicada no D.O.U de
3 de junho 1983 - Seção I - pág. 9.476 e o art. 24 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, publicada
no D.O.U. de 31 de julho de 1973.
Art. 2° Aos técnicos industriais e agrícolas de nível médio ou de 2° Grau serão atribuídas às competências e
as atividades profissionais descritas pelo Decreto nº 90.922, de 1985, respeitados os limites de sua
formação.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 2014.

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente do Confea

Publicada no D.O.U, de 7 de agosto de 2014 – Seção 1, pág. 215
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.560, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que
regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial e
Técnico Agrícola de nível médio ou de 2º grau.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968,

        DECRETA:

        Art. 1º Os arts. 6º, 9º e 15 do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 6º .............................................................................................

.........................................................................................................

II - atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica;

.......................................................................................................

IV - responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas áreas de:

a) crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio;

b) topografia na área rural;

c) impacto ambiental;

d) paisagismo, jardinagem e horticultura;

e) construção de benfeitorias rurais;

f) drenagem e irrigação;

V - elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação
de novas tecnologias;

VI - ..................................................................................

a) coleta de dados de natureza técnica;

b) desenho de detalhes de construções rurais;

c) elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-
obra;

d) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no
meio rural;

e) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;

f) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita,
armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários;

g) administração de propriedades rurais;

.................................................................................................

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.560-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D90922.htm#art6ii
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VIII - responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos
respectivos laudos nas atividades de :

a) exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características;

b) alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e
desenvolvimento das plantas e dos animais;

c) propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação;

d) obtenção e preparo da produção animal; processo de aquisição, preparo, conservação e
armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais;

e) programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos;

f) produção de mudas (viveiros) e sementes;

.....................................................................................................

XII - prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e regulagem de
máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na
recomendação, interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos;

.....................................................................................................

XV - treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção;

......................................................................................................

XVII - analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as
atividades peculiares da área a serem implementadas;

XVIII - identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos
alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas;

XIX - selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e
plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos;

XX - planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se pelo
armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos
agropecuários;

XXI - responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e
incorporação de imóveis rurais;

XXII - aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético;

XXIII - elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na
produção animal, vegetal e agroindustrial;

XXIV - responsabilizar-se pelas empresas especializadas que exercem atividades de
dedetização, desratização e no controle de vetores e pragas;

XXV - implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária;

XXVI - identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de
produtos;

XXVII - projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de
empreendimentos;

XXVIII - realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar,
conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento
em atividades agrícolas;

XXIX - emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de
origem vegetal, animal e agroindustrial;
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XXX - responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento
até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos;

XXXI - desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso IV, fica estabelecido o valor máximo de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais) por projeto.

§ 2º As atribuições estabelecidas no caput não obstam o livre exercício das atividades
correspondentes nem constituem reserva de mercado."(NR)

"Art. 9º O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de
2º grau dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação.
(NR)"

"Art. 15. ...........................................................................

Parágrafo único. A Carteira Profissional conterá, obrigatoriamente, o número do registro e o
nome da profissão, acrescido da respectiva modalidade." (NR)

        Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Art. 3º Fica revogado o art. 10 do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985.

        Brasília, 30 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
 Paulo Jobim Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.2002
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Publicado em: 27/03/2018 | Edição: 59 | Seção: 1 | Página: 1
Órgão: Atos do Poder Legislativo

Cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho
Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos
Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos
Agrícolas.

LEI Nº 13.639, DE 26 DE MARÇO DE 2018

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1oSão criados o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos

Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos
Técnicos Agrícolas, autarquias com autonomia administrativa e financeira e com estrutura federativa.

Art. 2º Aplica-se o disposto na alínea "c" do inciso VI do caput do art. 150 da Constituição
Federal ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas,
aos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e aos Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas.

Art. 3º Os conselhos federais e regionais de que trata esta Lei têm como função orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias.

§ 1º Os conselhos regionais serão denominados Conselho Regional dos Técnicos
Industriais e Conselho Regional dos Técnicos Agrícolas, com acréscimo da sigla da unidade federativa
ou da região geográfica correspondente.

§ 2º Os conselhos federais e os conselhos regionais terão sua estrutura e seu
funcionamento definidos em regimento interno próprio, aprovado pela maioria absoluta de seus
conselheiros.

§ 3º A instituição das estruturas regionais ocorrerá com observância das possibilidades
efetivas de seu custeio com recursos próprios, considerados ainda seus efeitos nos exercícios
subsequentes.

Art. 4º O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas, com sede e foro em Brasília, serão integrados por brasileiros, natos ou naturalizados, cujos
diplomas profissionais estejam registrados de acordo com a legislação em vigor.

Art. 5º Os conselhos federais serão compostos pela Diretoria Executiva e pelo Plenário
deliberativo.

§ 1º O Plenário deliberativo será composto pelos conselheiros federais, eleitos juntamente
com seus suplentes, respeitados os critérios de representação regional definidos em regimento interno.

§ 2º O mandato dos membros dos conselhos federais terá duração de 4 (quatro) anos,
admitida 1 (uma) reeleição.

Art. 6º A Diretoria Executiva dos conselhos federais será composta por:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Diretor Administrativo;
IV - Diretor Financeiro;
V - Diretor de Fiscalização e Normas.
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§ 1º Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos, por meio de voto direto e secreto,
pelos profissionais aptos a votar.

§ 2º No caso de vacância dos cargos de que tratam os incisos III, IV e V do caput deste
artigo, o Plenário deliberativo escolherá entre seus membros os novos diretores.

Art. 7º O Plenário dos conselhos federais será composto por no mínimo 12 (doze) e no
máximo 27 (vinte e sete) conselheiros federais, acrescido dos membros da Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Cada unidade federativa do País será representada no Plenário por, no
máximo, 1 (um) conselheiro.

Art. 8º Compete aos conselhos federais:
I - zelar pela dignidade, pela independência, pelas prerrogativas e pela valorização do

exercício profissional dos técnicos;
II - editar e alterar o regimento, o código de ética, as normas eleitorais e os provimentos que

julgar necessários;
III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos conselhos regionais;
IV - intervir nos conselhos regionais quando constatada violação desta Lei ou do regimento

interno do respectivo conselho;
V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos conselhos regionais;
VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos regionais;
IX - inscrever empresas de técnicos industriais ou de técnicos agrícolas, conforme o caso, e

profissionais estrangeiros técnicos industriais ou técnicos agrícolas, conforme o caso, que não tenham
domicílio no País;

X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros e elaborar programas de trabalho

e orçamento;
XII - manter relatórios públicos de suas atividades;
XIII - representar os técnicos industriais ou os técnicos agrícolas, conforme o caso, em

colegiados de órgãos da Administração Pública federal que tratem de questões do respectivo exercício
profissional;

XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos técnicos industriais ou dos
técnicos agrícolas, conforme o caso;

XV - instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais ou o Cadastro Nacional
dos Técnicos Agrícolas, conforme o caso;

XVI - instituir e manter o Acervo de Responsabilidade Técnica dos Técnicos Industriais ou o
Acervo de Responsabilidade Técnica dos Técnicos Agrícolas, conforme o caso.

Art. 9º Os conselhos regionais serão compostos pela Diretoria Executiva e pelo Plenário
deliberativo.

§ 1º O Plenário deliberativo será composto pelos conselheiros regionais, eleitos juntamente
com seus suplentes, respeitados os critérios de representação definidos em regimento interno.

§ 2º O mandato dos membros dos conselhos regionais terá duração de 4 (quatro) anos,
admitida 1 (uma) reeleição.

Art. 10. A Diretoria Executiva dos conselhos regionais será composta por:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Diretor Administrativo;
IV - Diretor Financeiro;
V - Diretor de Fiscalização e Normas.
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§ 1º Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos, por meio de voto direto e secreto,
pelos profissionais aptos a votar.

§ 2º No caso de vacância dos cargos de que tratam os incisos III, IV e V do caput deste
artigo, o Plenário deliberativo escolherá entre seus membros os novos diretores.

Art. 11. O Plenário dos conselhos regionais será composto por no mínimo 12 (doze) e no
máximo 100 (cem) conselheiros regionais, acrescido dos membros da Diretoria Executiva, observado o
quantitativo de profissionais inscritos em cada conselho.

Parágrafo único. O número de conselheiros de cada conselho regional será definido em
resolução aprovada pelo respectivo conselho federal.

Art. 12. Compete aos conselhos regionais:
I - elaborar e alterar os seus regimentos e os demais atos;
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no regimento interno e nos demais atos

normativos do respectivo conselho federal e em seus próprios atos, no âmbito de sua competência;
III - criar representações e escritórios descentralizados na sua área de atuação, na forma do

regimento interno do respectivo conselho federal;
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;
V - cadastrar os profissionais e as pessoas jurídicas habilitadas na forma desta Lei e emitir o

registro de sua carteira de identificação;
VI - manter atualizado o cadastro de que trata o inciso V do caput deste artigo;
VII - cobrar as anuidades, as multas e os Termos de Responsabilidade Técnica;
VIII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais e de responsabilidade e os

acervos técnicos;
IX - fiscalizar o exercício das atividades de técnicos industriais ou de técnicos agrícolas,

conforme o caso;
X - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o

regimento interno do respectivo conselho federal;
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros e elaborar programas de trabalho

e orçamento;
XII - sugerir ao respectivo conselho federal medidas para aprimorar a aplicação do disposto

nesta Lei e para promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios
estabelecidos;

XIII - representar os técnicos industriais ou os técnicos agrícolas, conforme o caso, em
colegiados de órgãos da Administração Pública estadual, distrital e municipal que tratem de questões
de exercício profissional e em órgãos não governamentais da área de sua competência;

XIV - manter relatórios públicos de suas atividades;
XV - firmar convênios e outros instrumentos legais para a valoração e a qualificação

profissional;
XVI - operacionalizar o Acervo de Responsabilidade Técnica.
Art. 13. As atividades dos conselhos federais e dos conselhos regionais serão custeadas

exclusivamente por renda própria.
Art. 14. Constituem recursos dos conselhos:
I - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
II - subvenções;
III - resultados de convênios;
IV - outros rendimentos eventuais.
§ 1º Constituem, ainda, recursos dos conselhos regionais receitas com anuidades,

contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços.
§ 2º Constituem, ainda, recursos dos conselhos federais 15% (quinze por cento) da

arrecadação prevista no § 1º deste artigo.
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Art. 15. A cobrança de multas e anuidades observará o disposto na Lei nº 12.514, de 28 de
outubro de 2011.

Art. 16. O trabalho de atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas será
objeto de Termo de Responsabilidade Técnica.

Parágrafo único. Atos do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e do Conselho Federal
dos Técnicos Agrícolas detalharão as hipóteses de obrigatoriedade e de dispensa do Termo de
Responsabilidade Técnica, em cada caso.

Art. 17. Não será efetuado Termo de Responsabilidade Técnica sem o prévio recolhimento
da taxa do Termo de Responsabilidade Técnica pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jurídica responsável.

Art. 18. O valor da taxa do Termo de Responsabilidade Técnica não poderá ser superior a
R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo único. O valor referido no caput deste artigo poderá ser atualizado, anualmente,
de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no exercício anterior.

Art. 19. A falta do Termo de Responsabilidade Técnica sujeitará o profissional ou a empresa
responsável à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de Termo de
Responsabilidade Técnica não paga, corrigida a partir da autuação com base na variação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente até o
último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por
cento) no mês de efetivação do pagamento, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação
ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo na hipótese de trabalho
realizado em resposta à situação de emergência se o profissional ou a pessoa jurídica providenciar,
assim que possível, a regularização da situação.

Art. 20. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo código de ética:
I - requerer registro de projeto ou trabalho técnico ou de criação no respectivo conselho,

para fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico, que não tenha sido
efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado pelo requerente;

II - reproduzir projeto ou trabalho, técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a
devida autorização do detentor dos seus direitos autorais;

III - fazer falsa prova dos documentos exigidos para o registro no respectivo conselho;
IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou

contravenção;
V - integrar empresa ou instituição sem nela atuar efetivamente, com objetivo de viabilizar o

registro da empresa no respectivo conselho;
VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, à custa de cliente, diretamente ou por

intermédio de terceiros;
VII - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas a cliente a respeito de quantias que

dele houver recebido, diretamente ou por intermédio de terceiros;
VIII - deixar de informar os dados exigidos nos termos desta Lei em documento ou em peça

de comunicação dirigida a cliente, ao público ou ao respectivo conselho;
IX - deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes à execução de trabalhos

técnicos;
X - agir de maneira desidiosa na execução do trabalho contratado;
XI - deixar de pagar anuidades, taxas, tarifas de serviços ou multas devidos ao respectivo

conselho quando devidamente notificado;
XII - não efetuar o Termo de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório;
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XIII - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu
exercício a pessoas não inscritas ou impedidas;

XIV - abster-se de votar nas eleições do respectivo conselho federal.
Art. 21. São sanções disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão do exercício da atividade de técnico industrial ou de técnico agrícola,

conforme o caso, em todo o território nacional por período entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano;
III - cancelamento de registro;
IV - multa no valor de 1 (uma) a 10 (dez) anuidades.
§ 1º Na hipótese de o profissional ou a sociedade profissional de técnicos industriais ou de

técnicos agrícolas, conforme o caso, deixar de pagar anuidades, taxas, tarifas de serviços ou multas
devidos ao respectivo conselho, quando devidamente notificado, será aplicada suspensão até a
regularização da dívida.

§ 2º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo poderá incidir cumulativamente
com as demais.

§ 3º Na hipótese de participação de profissional vinculado a conselho de outra profissão em
infração disciplinar, o referido conselho deverá ser comunicado.

Art. 22. Os processos disciplinares dos conselhos federais e dos conselhos regionais
observarão as regras constantes da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de forma
complementar, das resoluções do respectivo conselho federal.

Art. 23. O processo disciplinar poderá ser instaurado de ofício ou mediante representação
de qualquer autoridade ou pessoa interessada.

Art. 24. A pedido do representado ou do representante, o processo disciplinar poderá
tramitar em sigilo, disponíveis as informações e os documentos nele contidos apenas ao representado,
ao eventual representante e aos procuradores por eles constituídos.

§ 1º Após a decisão final, o processo será tornado público.
§ 2º Caberá recurso das decisões definitivas proferidas pelos conselhos regionais ao

conselho federal, que decidirá em última instância administrativa.
§ 3º Além do representado e do representante, o presidente e os conselheiros do conselho

federal são legitimados para interpor o recurso previsto no § 2º deste artigo.
Art. 25. A pretensão de punição das sanções disciplinares prescreverá no prazo de 5 (cinco)

anos, contado da data do fato.
Parágrafo único. A prescrição será interrompida pela intimação do acusado para apresentar

defesa.
Art. 26. Cabe a cada conselho regional a emissão do registro da carteira de identificação

para o exercício das atividades de técnico industrial ou de técnico agrícola, conforme o caso, que
estabelecerem domicílio profissional no respectivo território, prevalecendo o domicílio da pessoa física.

Parágrafo único. O registro de que trata o caput deste artigo habilita o profissional a atuar
em todo o território nacional.

Art. 27. Os conselhos federais e os conselhos regionais serão auditados anualmente por
auditoria independente, e os resultados serão divulgados para conhecimento público.

§ 1º Após a aprovação pelo Plenário de cada conselho regional, as contas serão submetidas
ao respectivo conselho federal para homologação.

§ 2º O disposto neste artigo não exclui a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 28. O exercício de funções da Diretoria Executiva e de conselheiro dos conselhos

federais e dos conselhos regionais será considerado prestação de serviço público relevante e não será
remunerada.

Art. 29. O exercício de função em conselho regional é incompatível com o exercício de
função em conselho federal.
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Art. 30. Aos empregados dos conselhos federais e dos conselhos regionais aplica-se o
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e a legislação complementar.

Parágrafo único. Os empregados dos conselhos federais e dos conselhos regionais,
ressalvados os ocupantes de cargo em comissão, serão admitidos mediante processo seletivo que
observe o princípio da impessoalidade.

Art. 31. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas detalharão, observados os limites legais e regulamentares, as áreas de atuação privativas
dos técnicos industriais ou dos técnicos agrícolas, conforme o caso, e as áreas de atuação
compartilhadas com outras profissões regulamentadas.

§ 1º Somente serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de
atuação nas quais a ausência de formação específica exponha a risco ou a dano material o meio
ambiente ou a segurança e a saúde do usuário do serviço.

§ 2º Na hipótese de as normas do Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou do
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas sobre área de atuação estarem em conflito com normas de
outro conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os
conselhos.

Art. 32. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de entrada em vigor
desta Lei:

I - entregar o cadastro de profissionais de nível técnico abrangidos pela Lei nº 5.524, de 5 de
novembro de 1968, ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais e ao Conselho Federal de Técnicos
Agrícolas, conforme o caso;

II - depositar em conta bancária do Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou do
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas da circunscrição correspondente o montante de 90%
(noventa por cento) da anuidade pro rata tempore recebida dos técnicos a que se refere esta Lei, em
cada caso, proporcionalmente ao período restante do ano da criação do respectivo conselho;

III - entregar cópia de todo o acervo técnico dos profissionais abarcados nesta Lei.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput deste artigo, o ativo e o

passivo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e dos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia permanecerão integralmente com eles.

Art. 33. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas deverão escriturar separadamente os dados e os numerários referentes a cada ente
federativo e retê-los até que o respectivo conselho regional seja instituído.

Parágrafo único. Por ocasião da instituição dos Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais e dos Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, o respectivo conselho federal deverá
repassar as informações a que se refere o caput deste artigo e transferir os recursos repassados pelo
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia, na forma estabelecida no inciso II do caput do art. 32.

Art. 34. A Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), em articulação com as
federações, os sindicatos e as associações dos profissionais referidos nesta Lei, coordenará o primeiro
processo eleitoral para a criação dos conselhos federais, devendo a eleição e a posse ocorrer no prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Realizada a eleição e instalado o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, caberá ao respectivo conselho decidir em
quais Estados serão instalados conselhos regionais e em quais Estados serão compartilhados conselho
regional por insuficiência de inscritos.

Art. 35. A eleição dos primeiros conselheiros regionais será organizada pela Diretoria
Executiva de cada conselho regional, observadas as disposições desta Lei.
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Parágrafo único. A eleição de que trata o caput será realizada no prazo de 90 (noventa)
dias, contado da data de posse dos membros da Diretoria Executiva e de instalação de cada conselho
regional.

Art. 36. Os regimentos internos dos conselhos federais e dos conselhos regionais,
constituídos na forma desta Lei, deverão ser elaborados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
da data de posse de seus conselheiros.

Art. 37. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas terão prazo de 1 (um) ano, após a entrada em vigor desta Lei, para elaborar o código de
ética.

Parágrafo único. Aplicam-se as normas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
aos técnicos industriais e aos técnicos agrícolas enquanto os novos conselhos federais não dispuserem
diversamente.

Art. 38. Revoga-se o art. 84 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 2018; 197oda Independência e 130oda República.

MICHEL TEMER

Torquato Jardim
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RESOLUÇÃO Nº 104, DE 15 DE JULHO DE 2020. 
 
 
 

Define as Atribuições dos Técnicos 
Industriais com habilitação em 
Mineração, e dá outras providencias. 

 
 
 
O PRESIDENTE do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei n° 13.639 de 26 de março de 2018, bem como o Regimento 
Interno do CFT, faz saber que o Plenário do Conselho Federal dos Técnicos industriais deliberou 
em sua Sessão Plenária Extraordinária nº 004, nos dias 15 e 16 de julho de 2020, e publica a 
seguinte Resolução, 

 
Considerando as funções orientadoras e disciplinadoras previstas no artigo 3º da Lei nº 

13.639 de 26 de março de 2018, assim como a competência para detalhar as áreas de atuação 
previstas dos Técnicos Industriais, estabelecidas no artigo 31º da Lei nº 13.639 de 26 de março 
de 2018, observando os limites legais e regulamentares das áreas de atuação compartilhadas 
com outras profissões regulamentadas; 

 
Considerando as competências privativas dos profissionais especializados nas áreas de 

atuação estabelecidas no §1º do artigo 31 da Lei nº 13.639 de 26 de março de 2018, afastando 
risco ou dano material ao ambiente ou a segurança e saúde do usuário do serviço; 

 
Considerando o estabelecido no Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no 

Decreto no 4.560 de 30 de dezembro de 2002, que regulamentam a Lei nº 5.524 de 5 de 
novembro de 1968, os quais dispõem sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial; 

 
Considerando que o artigo 19º do Decreto no 90.922 de 6 de fevereiro de 1985, 

estabelece que "o Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que se fizerem necessárias 
à perfeita execução dos regramentos estabelecidos no Decreto"; 

 
Considerando que o artigo 1º do Decreto nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002, que 

modifica o artigo 9º do Decreto no 90.922 de 6 de fevereiro de 1985; 
 
Considerando que o artigo 20 da Lei nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, que outorga 

ao Técnico Industrial o exercício profissional no campo das realizações através da elaboração e 
execução de projetos, assistência técnica, pesquisa tecnológica, manutenção e instalação de 
equipamentos; 
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Considerando a necessidade de disciplinar e orientar as competências e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Mineração, assim como constantemente aprimorar suas 
Resoluções, no âmbito do Sistema CFT; 

 
RESOLVE 
 
Art. 1º. Os Técnicos Industriais com habilitação em Mineração, têm atribuições para: 
 
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 
 
ll - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 
 
lll - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações; 
 
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados; 
 
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos; 
 
Art. 2º. As atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Mineração para 

efeito do exercício profissional, respeitados os limites de suas atribuições consiste em: 
 
I - executar e conduzir, bem como orientar e coordenar equipes de instalações, 

montagens, operação, reparos e manutenção; 
 
ll - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento 

de projetos e pesquisas tecnológicas, exercendo dentre outras, as seguintes atividades: 
 

1. Coleta de dados de natureza técnica; 
 

2. Desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 
 

3. Elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de 
obra; 

 
4. Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de 

segurança; 
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5. Aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de 
trabalho; 

 
6. Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de 

qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 
 

7.  Regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos; 
 
lll - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e 

reparo de equipamentos, instalações e arquivos Técnicos específicos, bem como conduzir e 
treinar as respectivas equipes; 

 
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 
 
V - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. 
 
Art. 3º. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. 
 
Art. 4º. Responsabilizar-se tecnicamente por empresas que efetuem extração mineral e 

beneficiamento a céu aberto ou subterrâneo com ou sem o uso de explosivo. 
 
Art. 5º. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos e execução de perfuração de 

poços. 
 
Art. 6º. Responsabilizar-se por projeto de licenciamento ambiental, dentro da sua área 

de atuação. 
 
Art. 7º. Responsabilizar-se pela elaboração do Relatório Anual de Lavra - RAL, Relatório 

Final de Pesquisa, Plano e Memorial Descritivo de Lavra e requerimentos físicos ou eletrônicos 
perante aos órgãos Públicos e setor privado. 

 
Art. 8º. Exercer a função de perito perante aos órgãos Públicos e setor privado, 

elaborando laudo de vistoria, avaliação, arbitramento e consultoria em atendimento 
estabelecido no Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no artigo 156 de Código de 
Processo Civil. 

 
Art. 9º. Para a regularização das atividades especificadas nesta Resolução, o profissional 

precisa emitir o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 
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Art. 10º. Fica determinado aos Conselhos Regionais baixar ato normativo, 
estabelecendo a carga horária mínima a ser cumprida pelos profissionais para assistência e 
responsabilidade técnica, de acordo com o porte de cada empresa. 

 
Art. 11º. Além das atribuições mencionadas nessa Resolução, fica assegurado aos 

Técnicos Industriais em Mineração o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com 
sua formação. 

 
Art. 12º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 
Téc. Edificações WILSON WANDEREI VIEIRA 

Presidente do CFT 
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Edital de PREGÃO PRESENCIAL 21/2022 

Processo Geral nº 000055/22 

 
Data de Abertura da Licitação ...: 01/06/2022 
Data de Abertura das Propostas...: 23/06/2022 
Horário..........................: 08:30 

 
Esta licitação será avaliada: Menor Preço Unitário 

 
------------------------------------------------------------------------ 
OBJETIVO: 
 Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Detonação de 

Pedreira. 
------------------------------------------------------------------------  

 
                      ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO 

 
01 - Local de entrega das Propostas.....: Secretaria Municipal de Administração 
02 - Local de entrega do Objeto Licitado: Secretaria Municipal de Administração 
03 - Prazo de entrega das Propostas.....: 23/06/2022 
04 - Prazo de entrega do Objeto Licitado: Conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Obras. 
05 - Condições de Pagamento.............: Em até 30 dias após prestação dos 

Serviços 
06 - Validade da Proposta...............: 60 dias 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 GIOVAN POGANSKI, Prefeito de Quatro Irmãos, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 08:30 horas, do dia 23/06/2022, se 

realizará a sessão de lances do Processo Licitatório supra mencionado. O 

processo será conduzido pelo Pregoeiro e a Comissão de Apoio, designados pela 

Portaria Municipal nº 110/2021, de 04/02/2021. 

  
 1. OBJETO 
 Constitui Objeto da Presente Licitação: 
 Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Detonação de 

Pedreira. 

 
Item Descrição do Produto Qte Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 

Total 
1 SERVIÇOS DE DETONAÇAO 

Serviço especializado de perfuração e detonação 

de rochas, em metros lineares, com perfuração 

pneumática de furos de 2,5 (duas polegadas e 

meia) incluindo o fornecimento de materiais 

explosivos, acessórios, licenças nos órgãos 

competentes, e mão de obra para execução dos 

mesmos; 

3000 MT  86,00 258.000,00 

------------------------------------------------------------------------ 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Detonação de Pedreira. 

 2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto 

no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos 

de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a 

seguinte inscrição: 

 

 



 

 

AO MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

------------------------------------------------------ 

AO MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022 

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

  
 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 

pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de 

procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada. 

 3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da 

apresentação de documento de identidade. 

 3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 

deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 

e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando 

de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma 

do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no 

art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e 

de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 

de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 



 

 

representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais 

de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

 3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção 

de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as 

sessões públicas referentes à licitação. 

 4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na 

presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, 

o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - 

DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 

referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais 

deverão:  

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 

de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 

certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação. 

 5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 

60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante 

legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição do produto ofertado; 

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 

terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços 

até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais 

e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas 

no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 

de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 



 

 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, 

até a proclamação da vencedora. 

 6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, 

será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 

conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 

6.4. 

 6.5.1. Dada à palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos 

para apresentar nova proposta. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-

se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

 6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o 

último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 

ordenação das propostas. 

 6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 

estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas 

pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar 

novos lances. 

 6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo 

com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da 

proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em 

planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 6.12. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

não previstas no edital. 

 6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, 

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 

propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 

análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 



 

 

 6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 

devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas 

previamente junto ao setor de Compras e Licitações deste Município, conforme 

subitem 14.1 deste edital. 

 6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 

ato, as licitantes presentes. 

 7 - DA HABILITAÇÃO: 

 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá 

apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, 

da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02. 

 7.1.2. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos relativos 

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 

c) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme nova redação 

do art.642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, trazida pela Lei 

nº 12.440/2011. 

 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Certificado de Inscrição da Empresa no CREA-RS ou se com registro em 

outro Estado com vista do mesmo, no CREA-RS;  

b) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da Empresa, registrado na entidade 

competente, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que 

executou serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o 

objeto da presente licitação;  

c) Certificado/Título de Registro junto ao Exército Brasileiro para 

realização de atividade de prestação de serviços de desmonte de rochas;  

d) Carta Blaster, emitida pela Policia Civil, habilitando um funcionário da 

empresa para o exercício de Encarregado de Fogo 1ª Categoria;  

e) Comprovação do vínculo empregatício do funcionário habilitado pela Carta 

Blaster com a empresa licitante, por meio de Contrato Social, Carteira de 

Trabalho ou Contrato de Trabalho. 



 

 

 
 8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a 

licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e 

qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade 

para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta 

dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recorrer por parte da licitante. 

 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos 

para apresentação das razões de recurso. 

 9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 

intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo 

de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade 

dos recursos. 

 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 

daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 

razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

daquele que houver dado causa à demora. 

 10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 

 10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 

5 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 

 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma 

vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante 

o transcurso do respectivo prazo. 

 10.3 O prazo de entrega dos produtos deverá ser no prazo máximo Conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras, a contar da emissão da ordem 

de fornecimento. 

 11 - DO RECEBIMENTO: 

 11.1. Os serviços serão prestados em locais designados pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

 12 - DO PAGAMENTO: 

 12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, mediante apresentação 



 

 

da Nota Fiscal da Empresa Vencedora. 

 12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em 

local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do 

pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de 

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 12.3. O pagamento correrá por conta da seguinte dotação: 

01/05/02 - UNIDADES SUBORDINADAS 

26.782.0101.2025.0000 - Conservação e Manutenção da Frota, Estradas e Pontes 

3.3.90.39.21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS 

Ficha - 129 

 13 - DAS PENALIDADES: 

 13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de 

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, 

estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame 

e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 

(cinco)dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa 

diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

 13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando 

for o caso. 

 13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 

fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

 14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 



 

 

 14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 

aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por 

escrito, ao Município de Quatro Irmãos, setor de Compras e Licitações, sito 

na Rua Isidoro Eisenberg, s/nº, ou pelos telefones (54) 3614 1107 ou fax (54) 

3614 1900, no horário compreendido entre as 08h e 17h, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

 14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com 

relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os 

interessados no Município, setor de Compras e Licitações. 

 14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente 

que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante 

deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou 

de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes 

façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e 

telefone. 

 14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, 

ou por funcionário do Município, desde que encaminhadas com prazo hábil para 

que as mesmas sejam efetuadas. Os documentos extraídos de sistemas 

informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 

seus dados pela Administração. 

 14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido 

pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial 

contratado. 

 14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 

obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim/RS para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

  
Quatro Irmãos, 01/06/2022. 

 
 
 
 

GIOVAN POGANSKI 
Prefeito Municipal 

  



 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO n° {NRO_CONTRATO}} 

 

Termo de contrato que entre si fazem o Município de 

Quatro Irmãos e a Empresa {NOME_FORN}} tendo 

como objeto {OBJETO_COMPLETO_CONTRATO}} 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS – RS, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 04.215.994/0001-14, localizado na Rua Isidoro 

Eisenberg, s/nº na cidade de Quatro Irmãos, RS, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 

xxxxxxxxxxx, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx e de CPF nº xxxxxxxx, 

residente e domiciliado nesta cidade. 

 

CONTRATADO (A): {NOME_FORN}} estabelecido (a) / {ENDERECO_FORN}}, 

{ENDERECO_NUM_FORN}} - {BAIRRO_FORN}} na cidade {CIDADE_FORN}}, inscrito (a) no 

CNPJ/CPF sob o nº {CNPJ_FORN}}, neste ato representado por seu representante legal. 

Através do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tem entre si, justo e 

contratado, o estabelecido nas cláusulas abaixo por força do previsto na licitação aberta para tal fim, 

Processo Geral n°  {NRO_PROC_LICITACAO}}, 

{MODALIDADE_LICITACAO}}/{NRO_MODALIDADE_LICITACAO}} . As partes celebram o 

presente, nos termos das cláusulas abaixo se sujeitando, principalmente, as normas contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a: 

{OBJETO_COMPLETO_CONTRATO}}. 

 CLÁUSULA SEGUNDA. A CONTRATANTE pagará, {VALOR_CONTRATO}} 

({VALOR_CONTRATO_EXTENSO}}) a CONTRATADA, conforme especificado abaixo: 

{LISTA_ITENS_LICITACAO_FORNECEDOR}} 

 CLÁUSULA TERCEIRA. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da 

data da assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, até o limite máximo de 60 meses, 

respeitando o limite total da Modalidade de Licitação, sendo que o valor do mesmo poderá ser 

reajustado, após um ano de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGP-M, ou Índice que vier 

a substituí-lo. 

 CLÁUSULA QUARTA. Qualquer das partes que queira rescindir o presente contrato antes de 

seu término, previsto na cláusula anterior, deverá comunicar à outra com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 CLÁUSULA QUINTA. O Contratante, na forma do estatuído no inciso “I” do artigo 79 da Lei 

Federal nº 8666/93, com suas alterações, poderá rescindir, unilateralmente o contrato, nas hipóteses 

especificadas nos incisos I a XII e XVII daquela Lei, sem que assista a Contratada indenização de 

qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo supracitado. 

 CLÁUSULA SEXTA. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

 CLÁUSULA SÉTIMA. A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por 

escrito, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução dos serviços, que 

possam comprometer a sua qualidade. 

 CLÁUSULA OITAVA. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, 



 

 

garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o 

qual será considerada inexecução contratual; 

 b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 01 (um ano); 

 c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois anos). 

 Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, 

a critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 CLÁUSULA NONA. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente contrato sem 

prévia notificação escrita e consentimento da outra parte contratante, obedecendo aos limites da Lei. 

 CLÁUSULA DÉCIMA. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim/RS para solucionar todas 

as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma e uma só finalidade, acompanhado de duas testemunhas que também assinam, 

tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 

Quatro Irmãos, RS, {DT_ASSINATURA}}. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito 

{NOME_FORN}} 
Contratado 

 
 

Testemunhas 
  

Nome e CPF Nome e CPF 
 

 



 
 

Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos 

Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil 
 
 

 

Processo Geral nº 055/2022 

Pregão Presencial nº 021/2022 

Objetivo: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Detonação de 

Pedreira. 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

 GIOVAN POGANSKI, Prefeito de Quatro Irmãos/RS, no uso de suas atribuições 

legais, RETIFICA o processo licitatório, Pregão Presencial nº 021/2022, que tem como 

objetivo, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Detonação de 

Pedreira. por razões de interesse público, com fundamento no artigo 21 da Lei nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, § 4o, passa a vigorar com o seguinte teor: 

”7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Certificado de Inscrição da Empresa no Conselho Competente;” 

 

Nova data de Abertura dos Envelopes: 06/07/2022. Horário: 08:30horas. 

 

Quatro Irmãos, 22 de junho de 2022. 

 

 

GIOVAN POGANSKI 

Prefeito Municipal  





 

 
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL – CRT-RS 

 

Avenida Borges de Medeiros, 328, 16º andar, sala nº 164, Centro Histórico - Porto Alegre/RS - CEP 90020-020   
Telefone: (51) 3014-9300 - www.crtrs.org.br 

PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 010, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021 
 

Designa Advogado.  
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO 
GRANDE DO SUL – CRT-RS, com base na Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018 e na Resolução 
nº 23 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, de 16 de agosto de 2018, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 105 do Regimento Interno,   

Considerando os incisos IX do art. 37, da Constituição Federal, de 1988; 

Considerando a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no qual dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público; 

Considerando que o CRT-RS é uma autarquia com estrutura federativa, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, e autonomia financeira, administrativa e 
operacional; 

Considerando o Plano de Cargos e Salários aprovado por meio de Deliberação 
Plenária nº 005 deste CRT-RS, em 12 de abril de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar a empregada Micheli Neto Santos Rosa, para o cargo de 
Advogado do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul – CRT-RS. 

Art. 2º A presente Portaria Ordinatória passa a vigorar em 4 de outubro de 2021, 
com a sua publicação no sítio eletrônico do CRT-RS. 
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