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Ao 
MUNICÍPIO DE CUNHATAI  
A/C 
Sr. Pregoeiro 
Ref.: Pregão Presencial nº 28/2021 - Processo Administrativo nº 48/2021 
Prezado Pregoeiro, 
 

 

A empresa KAYAMA DO BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ: 07.228.290/0001-74, 

sediada a R Albino Jose, 1081 – Guaxindiba – São Gonçalo – RJ – Cep: 24.726-460, 

aqui representada legalmente por Ronald Barreto de Menezes, empresário, para fins de 

participação no procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 28/2021 - Processo 

Administrativo nº 48/2021, em respeito a cláusula 6.3 da lei interna, vem requerer a 

impugnação dos seguintes itens editalicios: 
 

“l) Comprovação de que a proponente possui, em seu quadro permanente, profissional 

de nível superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica para 

execução do serviço de instalação e produção (CREA – Engenheiro Elétrico). Que 

poderá ser comprovado através de cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento 

legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o profissional indicado 

pertence ao quadro permanente da empresa; 

 

m) Registro no CREA do profissional responsável pela produção e instalação 

(Engenheiro Elétrico) ou visto para participar em licitação quando a empresa for de 

outro estado. n) Registro ou inscrição na entidade profissional competente da empresa 

(CREA), ou visto para participar em licitação quando a empresa for de outro estado. 

 

o) Certidão de Acervo Técnico (CAT com Registro), emitido pelo CREA, em nome do 

engenheiro elétrico que faça parte do quadro permanente da licitante, 

responsabilizando-se pela execução dos serviços ora licitados, cujo teor revele que o 

mesmo executou serviços com características semelhantes à do objeto da presente 

licitação. 

 

d) Fornecer assistência técnica 24 horas, com atendimento de 02(duas) horas após a 

solicitação do secretario da agricultura. 

 

A entrega dos equipamentos deverá ser efetivada no prazo de até 90 dias, após a 

assinatura do contrato e mediante recebimento da Autorização de Compra. Fornecendo 

assistência técnica 24(vinte e quatro) horas, com atendimento após 02(duas) horas 

após a solicitação. 

 

f) Fornecer assistência técnica 24 horas, com atendimento de 02(duas) horas após a 

solicitação da secretária da saúde. 
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8.8 A empresa participante deverá apresentar comprovante de que tenha uma revenda e 

assistência autorizada a mais de 02(dois) anos, localizado em um raio de 60km do 

centro do município de Cunhataí.” 

 

Em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, às quais 

se submete, declaramos que as atividades exercidas pela impgnante em seu 

objeto social, lhe dão competência e obrigatoriedade para estar registrada junto 

ao CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais e não ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia ou CAU, a partir da devida criação do CFT 

através da lei federal nº 13639 de 26/03/18. 

O CFT – Conselho Federal do Técnicos Industriais, possui 

legislação específica, correlata a sua área de atuação, nos moldes das leis 

federais 5.524/68, 13.639/18 e Dec. 90.922/85. 

O Decreto 90.922/85 específica com clareza o limite de atuação 

do Eletrotécnico (nível médio). 

“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: 

 

      (...) 

 

        § 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.” 

 

O objetivo para a administração é admitir participantes que dentro 

da lei vigente de nossa pátria, lhe reconhecem capacidade técnica para 

a referida execução e que seja comprovado execuções anteriores 

compativeis com o referido certame. 

Tais exigencias editalicias acima expostas ,que se requer 

impugnação, possui único condão restritivo à ampla concorrência e é 

eminentemente ilegal. 
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Face ao exposto tal impgnação tange pela inclusão em tais 

exigências editalícias do CFT , como conselho federal competente e do 

profissional de nível médio compatível com a referida execução, que 

nesse caso é o eletrotécnico e que seja excluida a clausula 8.8 e a 

obrigatoriedade de atendimento em até 2 horas, pois o contrato não é de 

manutenção e sim de aquisição de equipamento, ferindo portanto o 

CDC, quanto aos prazos de atendimento. Tais exigências demonstram 

possivel direcionamento a determinada empresa local, restringindo 

portanto a ampla concorrencia e o principio da legalidade, ambas 

requeridas pela lei de regência.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

São Gonçalo, 21 de Novembro de 2021. 

 

Ronald B. de Menezes 

                        Diretor Técnico-Comercial 
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