
 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO: E-12/078/2931/2013 

DATA: 05/11/2013 FLS.:  
 

RUBRICA: 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CDL 

 
 

ESCLARECIMENTOS DE PRETENSOS LICITANTES 

Referência: Pregão Eletrônico nº 019/2013 

Assunto: Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva com assistência técnica dos 
equipamentos do sistema de refrigeração central do Datacenter da Rede Governo por 12 
(doze) meses, com fornecimento de equipamentos e componentes. 

ESCLARECIMENTO 1 

“a) Comprovação de registro no CREA com certificado de firma de Engenharia nos ramos Mecânico, 
Elétrico e Químico”. 

Ocorre, todavia, que a competência para fiscalização para atividade realizada pelo Engenheiro Químico 
não pertence ao CREA, mas sim ao Conselho Regional de Química (CRQ). A legislação não deixa 
qualquer margem de dúvida sobre a citada competência, conforme se observa do contido nos art. 325, a, 
e 334, d da CLT e do disposto na Lei 2.800/56. 

Assim, considerando que o edital estabelece exigência contrária à legislação vigente, o subitem “12.5” do 
subitem “12.5.1” alínea “a)” deveria ser alterado, e exigir registro da Empresa e do Responsável Técnico 
apenas no CRQ e não no CREA referente ao Engenheiro Químico. 

RESPOSTA 1: A comprovação de registro deverá ser feita nos seguintes Conselhos Regionais: Para o 
ramo de Engenharia Química - no CRQ; e para os ramos de Engenharia Mecânica e Elétrica - no CREA. 

ESCLARECIMENTO 2 

c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
prazos com o objeto da licitação. A referida aptidão será feita por atestados, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente – 
CREA. 

c.1) Os atestados deverão estar, necessariamente, acompanhados por original ou cópia autenticada dos 
devidos registros dos serviços no CREA, indicando os responsáveis técnicos e características dos 
serviços executados”. 

Com base no exposto acima, consideramos que os Atestados apresentados com o Responsável 
Técnico - Engenheiro Químico deverão estar registrados no CRQ (Conselho Regional de Química) e 
não no CREA, conforme solicitado no subitem “12.5” do subitem “12.5.1” alínea “c)”. 

RESPOSTA 2: O seu entendimento está correto em relação ao Engenheiro Químico; já para os serviços 
dos ramos de Engenharia Mecânica e Elétrica, os atestados deverão estar necessariamente, 
acompanhados por original ou cópia autenticada dos devidos registros no CREA 

Em, 26 de novembro de 2013. 

 
Eliana Rodrigues d´Almeida 
    Presidente da CDL 
     Matr. 293.802-5 


