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Mastersul Manutenção de Grupos Geradores 
EIRELI, CNPJ. 19.072.372/0001-51 sediada na Rua dos 
Flamboyans, 55, Bairro Igara, Canoas/RS neste ato 
representada por seu sócio - administrador o Sr. Ismael 
Francisco Alves, abaixo qualificado, com base no art. 
41 da Lei 8.666/93 e item 04 do Anexo I deste 
Instrumento Convocatório, vem, tempestivamente, 
apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Do Pregão 
Eletrônico n° 05/2018 para tanto embasado nas 
diretrizes da legislação pertinente e pelos e fatos a 
seguir.  

 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

“O presente Contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada em grupos 
geradores, para prestação de SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA da sede do CREMERS em Porto 
Alegre/RS, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento:” 

 

     DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS EM PAUTA 

 

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado 
abaixo: 
4.1.1. Todas as manutenções a que se refere o item 2.1 serão 
executadas por 2 (dois) profissionais próprios da 
CONTRATADA, com as seguintes qualificações mínimas: 

 
I. Um técnico em eletrotécnica; 
II. Um técnico em mecânica; 
III. Ambos com inscrição no CREA/RS – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. 

 

 



Fato, é que na sua maioria as empresas que operam 
com manutenção de grupos geradores, por força de exigência 
do CREA/CONFEA dispõem de profissionais com qualificação 
a nível técnico com formação em Nível Médio Técnico 
(mecânico, técnico em mecânica, técnico em eletro mecânica, 
técnico em eletrotécnica, etc.) e/ou em nível Superior a 
exemplo de engenheiro mecânico além de mecânico de 
manutenção para motores diesel. 

 

A própria resolução do CONFEA n° 218, de 29/06/1973 
assegura e regulamenta a questão, a saber: 

Nos permitirmos a título de ilustração, trazer a luz alguns 
importantes trechos das resolução CONFEA n° 218, de 
29/06/1973: 

 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, 
ficam designadas as seguintes atividades: 
 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 
qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, 
operação, reparo ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 
instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

“Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou 
ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao 
ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao 
ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 

 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 

desta Resolução, referentes a processos mecânicos, 
máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; 
equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos 



automotores; sistemas de produção de transmissão e de 
utilização do  calor; sistemas de refrigeração e de ar 
condicionado; seus serviços afins e correlatos (grifo 
nosso) 

 
 
 

Art. 23 - Compete ao TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR ou 
TECNóLOGO: 

 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, circunscritas ao âmbito das respectivas 
modalidades profissionais; 

 
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta 
Resolução, desde que enquadradas no desempenho das 
atividades referidas no item I deste artigo.”  

 
 

É relevante nesta seara salientar que, não existe em 
nosso mercado, hoje, curso para técnico mecânico para 
motores diesel (que é, inclusive, a qualificação do profissional 
que atende demandas deste tipo). Os cursos nesta área 
existentes no presente são de ordem profissionalizante em 
instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI e que por sua vez não são regulamentados 
pelo CREA/CONFEA. 

 
 
 

Ademais, conforme informa o portal do Ministério do 
Trabalho e Emprego evidencia-se neste mesmo viés e com 
maior clareza pela Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) 
as atribuições do mecânico de manutenção: 

 
 
 

 

CBO 9113-05 

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 

9 -TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 

91 -TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA 

911 -MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS 

9113 -Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 

911305 -Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 

 

Sinônimos do CBO 

 9113-05 - Ajustador de máquinas de embalagem 
 9113-05 - Aprendiz de mecânica de manutenção 
 9113-05 - Líder de manutenção mecânica 
 9113-05 - Mecânico de caldeiras 
 9113-05 - Mecânico de equipamento pneumático 



 9113-05 - Mecânico de equipamentos industriais 
 9113-05 - Mecânico de fundição (manutenção) 
 9113-05 - Mecânico de gerador 
 9113-05 - Mecânico de instalações industriais (manutenção) 

 
 
 

Logo, entende-se que o mecânico de motores 
diesel está sim contemplado pelo CBO (sinônimo) 
acima apontado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
não havendo óbice quanto as suas atribuições para 
este tipo de serviço (manutenção grupos geradores) e 
sua consequente ação frente ao objeto do Pregão 
Eletrônico 05/2018 do CREMERS.   

 
 

DO REQUERIMENTO 
 
 

Isto posto, baseado nos termos da Resolução 
n° 218 CONFEA requer a impugnante a edição do item 
4, Anexo I, Termo de Referência do processo licitatório 
de Pregão Eletrônico n° 05/2018 para que: 

 
 

 Seja acolhida, também e expressamente, a função de 
Engenheiro Mecânico, obviamente, regulamentado 
pelo CREA/CONFEA e, a função de mecânico de 
motores diesel com curso de qualificação 
profissionalizante em Instituição de Ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação para que 
empresas assim interessadas e aptas a lhes atender, 
não restem prejudicadas neste certame. 

 
 
 
Nestes termos pede e aguarda deferimento. 
 
 
 
Att, 
 
 

 
Ismael Francisco Alves 
CPF. 933.163.050-68 
RG. 5075532027 
 
Mastersul Manutenção em Grupos Geradores EIRELI 
CNPJ. 19.072.372/0001-51 


