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Prezados Senhores; 
 
A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria DG nº 248 de 06 de fevereiro de 
2009, reuniu-se para analisar o Recurso interposto pela empresa GLOBE ALL IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. Da análise, a CEL, verificou o pleito da empresa 
acima mencionada, que requer a reconsideração desta comissão, quanto a sua 
desclassificação, sob alegação de que atendeu todas as exigências do edital, alegando que a 
sócia majoritária Mary Laura Diana Dahre, assinou e rubricou todas as vias de habilitação e 
proposta comercial. Esta assinatura nos documentos de habilitação e proposta comercial  da 
sócia ratificou a responsabilidade da sobredita sócia como representante legal da empresa 
reclamante. Há de se considerar que tal assinatura sob nenhuma hipótese poderá substituir a 
assinatura do profissional técnico, menção da categoria profissional e devido registro de 
carteira profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA nos orçamentos integrantes do processo licitatório. Neste caso, a empresa GLOBE ALL 
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, tem por obrigação obedecer aos 
preceitos da Resolução do CONFEA nº 282, de 24 de agosto de 1983, que Dispõe sobre o 
uso obrigatório do título profissional e número da carteira do CREA nos documentos de 
caráter técnico e técnico científico no seu “Artigo 1º É obrigatória a menção do título 
profissional e número da Carteira Profissional em todos os trabalhos gráficos que envolvam 
conhecimento de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, afins e correlatos, de caráter e 
técnico-científico, Inciso IV – orçamentos e especificações para quaisquer fins  e Inciso VIII 
– documentos de caráter técnico que integrem processos licitatórios (grifos nossos) e a 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, nos seus “Artigos 
13º Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de 
Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos 
ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus 
autores forem profissionais habilitados de acordo com esta Lei.” (grifo nosso) e “Artigo 
14º Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais 
ou administrativos, é obrigatória, além da assinatura precedida do nome da empresa, 
sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional 
que os subscrever e do número da carteira referida no Art. 56.” (grifo nosso).  
 
 
 



 
 
E, considerando que a responsabilidade técnica não se confunde com a responsabilidade 
legal da empresa e com base na Resolução do CONFEA nº 282, de 24 de agosto de 1983 e a 
Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que não poderiam ser olvidadas pela licitante 
independentemente de constar sua citação no texto do edital, esta Comissão Especial de 
Licitação, indefere o recurso interposto pela empresa GLOBE ALL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES LTDA. Essa é a nossa decisão. S.M.J. 
 
 
Salvador, 17 de junho de 2009. 
 
Atenciosamente, 
 
A Comissão Especial de Licitação 


