
8V PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

• Os materials a serem empregados e os servi?os a serem executados deverao obedecer

rigorosamente:

a) As normas e especificaÿoes constantes deste memorial;

b) As normas da ABNT;

c) As prescribes e recomendagoes dos fabricantes;

d) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e) As normas regulamentadoras do Ministerio do Trabalho;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria de Infiraestrutura

Rua Manoel Silvestre Leite. s/n°, Centro, Lauro de Freitas
Bahia -CEP 42.700-000. Tel.: 3288-8780

JUSTIFICATIVA PARA COMPOSIQAO DO EDITAL

Objeto: CONTRATAQAO DE PESSOA JURiDICA PARA IMPLANTAQAO DE PADRAO DE ENTRADA
DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL TURISTICO ABDIAS NASCIMENTO E SERVIQOS
COMPLEMENTARES NO AUDITORIO, EM PORTAO, NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS -
BAHIA.

Assunto: Edital quanto a participagao de consorcios

Por se tratar de um servigo que o valor do Investimento e baixo e o grau de
dificuldade para sua execugao e comum, nao o justifica a participagao de empresas que
se encontrem em regime de consorcio, por esta razao optamos por vedar este tipo de
participagao no certame.

Atenciosamente,

Vitor S6k
Assessol
CREA/BA'te16477820

Souza
ecnico -Mat: 77651

AntonivaldoÿRTBeiro de Sales Junior

Coordenadpr do Setor de Edificagbes

Cesar Augusto Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutura
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Diario Oficial do Quinta-feira
16 de Janeiro de 2020
21 -Ano VIII -N° 1593Lauro de FreitasMUNICliPaO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEINFRA Nw 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Altera a Portaria SEINFRA N° 04, de 04 de

Setembro de 2018, que dispde sobre a

indicapSo de fiscais de contrato no ambito da

Secretaria Municipal de Infraestrutura, na

forma que indica.

O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuifoes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear os servidores Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior, matricula n°

052671-9, Coordenador de Edificaÿdes; Sidinaldo da Silva Bacelar, matricula n° 79415-7,

Coordenador de Inffaestrutura; Sergio Luiz Costa Maia, matricula n° 077311-2, Coordenador de

Convenios e Projetos e Rita Maria Menezes Pereira, Coordenadora Executiva, matricula n°

66879-9, como responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizaÿik) de contratos desta secretaria.

Paragrafn Unico. Nos casos de impedimento dos servidores designados no caput,

respondent pelas atribuiÿoes definidas por csta portaria, os servidores: Marcia Cristina Hegouet

da Silva Araujo, matricula n" 69738-0; Aldaira Angelica Oliveira do Nascimento. matricula n°

61490-4 e Thiago Teixeira Esteves, matricula n° 079595-9.

Art. 2® Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicapdo.

Art. 3° Revogam-se as disposifdes em contrdrio.

Lauro de Freitas, 16 de janeiro de 2020.

Cesar Augusto Sampaio
Secretario Minicipal de Infraestrutura

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Luis Maciei de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

ocr\urioMy«w UIVSIIML..

Esta edi$ao encontra-se no site oficial deste ente.
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Diario Oficial do Terga-feira
de 2019Lauro de Freitas 18de Junho

11 - Ano VII - N° 1449MUNICiPiO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA - GAPRE N* 320. DE 18 DE JUNHO DE 2018

Estabelecc os servidores publicos da Secretaria de

Infraestrutura que poderSo desenvolver as atividades de

fiscalizapao de obras.

A PREFE1TA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,

no uso de suas atributes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Poderiio desenvolver as atividades de fiscaliza?5o de obras, os seguintes

agentes publicos da Secretaria de Infraestrutura, com formafao em engenharia civil ou

arquitetura, devidamente habilitados e regulares nos seus respectivos orgaos de classe:

I- Da CoordenagSo de Infraestrutura:

Tadeu Lyrio Patrocinio, Assessoria Especial, Matricula: 069956-4

Sidnaldo da Silva Bacelar, Dir. de Dep. ManutengSo e ConservagUo

Logradouros, Matricula: 069488-7

Sueli Lemos Lima, Dir. Departamento de Infraestrutura,

a)

b)

c)

Matricula:07l441-1

Alice Couto Santos Engenheira Civil. Matricula:49045

Rafael de Sousa Petr6, Engenheiro Civil, Matricula: 60395

d)

e)

II - Da Coordenaÿio de Ediflcacdes:

Albin Anton Von Kienzel Jursa, Engenheiro Civil, Matricula: 60392-9

Alessandra Sampaio Carvalho, Engenheira Civil, Matricula: 49178

Bianca Brito Gomes, Assessora Especial, Matricula: 66855

Rafaela Sena Coni, Assessora Especial, Matricula: 071735-0

Victor Junqueira Oliva, Assessor Especial, Matricula: 77630-9

Vitor Sodre Souza, Assessor Especial, Matricula: 77651-0

Daniel Luan de Mendompa Stride, Assessor Especial, Matricula: 76729-6

a)

b)

c)

d)

e)

0

g)

III - Da CoordenaÿSo de Projetos e C'onvenios:

Thiago Teixeira Esteves, Assessor Direto, Matricula: 79595-9
I iriOMVÿMVJ UIVJIIML.

Esta edi$ao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTRO.HL LAURO DE FREITAS
BA

PLANILHA ESTIMADA

SECRETARIA
5

DESCRIMINAQAO UNIDADELU quant SEINFRA
valor totalValor UNIT

7.044,25R$R$ 7.044,251 SERVIgOS PRELIMINARES SERV 1

R$ 20.386,24R$ 20.386,242 SERVIgOS COMPLEMENTARES DO PALCO E DA ENTRADA 1SERV

R$ 182.773,29R$ 182.773,293 COBERTURA/FORRO SERV 1

1.345,37R$R$ 1.345,37ESQUADRIAS4 SERV 1

386,50R$R$ 386,50CONCRETO EL .ADA E REVESTIMENTOS BANHEIROS5 1SERV

1.281,29R$PAVIMENTAgAO R$ 1.281,296 SERV 1

7.432,06R$R$ 7.432,067 PINTURA SERV 1

2.864,08INSTALAgOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$R$ 2.864,088 SERV 1

INSTALAgOES ELETRICAS PADRAO DE ENTREDA R$ 84.798,65R$ 84.798,659 SERV 1

7.370,92R$10 FECHAMENTO COM GRAPH E CONSTRUgAO DE PILAR FIXAgAO R$ 7.370,921SERV

13.558,4011 ADMINISTRAgAO DA OBRA R$R$ 13.558,40SERV 1

R$ 329.241,05VALOR TOTAL ===== :=====>

DATA: 23/04/2020

Barbara Amanda Castro Guerreiro

Coordenadora de Compras/ Mat: 078658-5

Obs: Os valores estimados de cada lote estao discriminados nas planilhas SINAPI anexas aos autos do processo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

Oatfos do itefcftaBte:Cesar Augusto Sampaio

'!
rw<»tfBWw)Ww<n>«tHg»,(ÿwpÿete»

) Convenio ( ) Tesouro e Conv§nio ( ) Uni3o ( )Estado ( )Vinculado(x ) Tesouro
( ) Outro:

tw

A contratagSo de empresa para servigos de implantag3o do novo padr«io de entrada de entrega do terminal turistico Abdias Nascimento e de Servigos

Complementares tem o fito de adequar o padrao de entrada de energia eletrica a demanda exigida, uma vez que, a capaddade existente, nao atende

ao uso do equipamento publico. Devido a isso, vem ocorrendo diversas quedas de energia, e com serios riscos de causar danos ao material

eletrinico e el&rico existente.
Ademais, existem servigos complementares essenciais que predsam ser executados, como telhado em que ha necessidade de troca das telhas, uma
vez que na ultima reforma, n&> hoove intervengSo neste elemento.
Assim, se faz necessario a realizagSo, o mais breve possivel, do certame para que possamos oferecer uma maior seguranga aos municlpios que faz
uso do equipamento.

ImplantagSo do novo padrao de entrada de energia do terminal turistico Abdias Nascimento e Servigos complementares do Auditorio.

tm
v. tmilario

SERVIQOS PRELIMINARES R$ 7044,25
1 R$ 7.044,25

SERVIQOS COMPLEMENTARES DO
PALCO E DA ENTRADA_

R$ 20.386,24
R$ 20.386,24

2
R$ 182.773,29

COBERTURA/FORRO R$ 182.773,29
3

R$ 1.345,37
ESQUADRIAS R$ 1.345,37

4
CONCRETO ESCADA E
REVESTIMENTOS BANHEIROS

R$ 386,50
R$ 386,50

5

PAVIMENTACAO6 R$ 1.281,29 R$ 1.281,29
R$ 7.432.06PINTURA R$ 7.432,067

INSTALAQOES HIDRAUUCAS E
SANITARIAS_

RS 2.864,08
R$ 2.864,088

INSTALACOES ELETRICAS PADRAO
DE ENTREDA_

9 R$ 84.798,65
R$ 84.798,65

10 FECHAMENTO COM GRADIL E
CONSTRUCAO DE PILAR FIXACAO

R$ 7.370,92
R$ 7.370,92

11 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 13.558,40 R$ 13.558,40

RS329.241,05TOTAL

' WedatftfcetendtefrtaparaaÿislgaeWjattgtedobemfeervico

( X ) Convite ( ) Tomada de Prego

( ) Dispensa de LidtagSo

ConcorrOnda ( ) PregAo Eletrdnico ( ) PregSo Presencial

( ) Inexigibilidade de LidtagSo

Chamada Publica

COMPRAS/P.V,”*
TAG; 81
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

lou Extrato de Contratolo Termo

( x ) Dibrio Oficial Prbprio ( ) Dibrio Oficial da UniSo ( ) Dibrio Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulagbo

SECAD/DESUP Prefeita
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
compbem para ratificagbo dos atos praticados e autorizagao para contratagbo, decido:
contratagbo da despesa.

( ) Autorizo a contratagbo e defiro pelo prosseguimento do feito,

( ) Nao autorizo a contratagbo e indefiro o prosseguimento do feito.Laura de Freitas/Ba, I 12020

LX
inFIorencio dos Santos

Secretferio Municipal de Administragbo
Mat. 66834-9

Laura de Freitas/Ba, / J

Ito)
Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita Mirficipa)

)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASo

AUTORIZAQAO

A Prefeita Municipal de Lauro de Freitas, Estado de Bahia, Sra. MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO, no uso de suas

atribuigdes, e

CONSIDERANDO a SDC (Solicitagdo de Despesa e Contratagao), do Secretario Municipal de Infraestrutura, Sr. Cesar

Augusta Sampaio, em que, justificadamente, solicita autorizagao para emissao de licitagao, visando a "selegdo de melhor proposta

Implantagao do novo padrao de entrada de energia do terminal turistico Abdias Nascimento e Servigos complementares do Auditario".

CONSIDERANDO que a modalidade de licitagao a a forma especifica de conduzir o procedimento licitatorio;

CONSIDERANDO que o valor estimado para contratagao e o principal fator para escolha da modalidade de licitagao, exceto

quando se trata de Pregao, que nao esta limitado a valores;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), de 21 de junho de 1993, alteragdes

posteriores, constitui a legislagao basica sobre licitagdes para a Administragao Publica, ratificando o que determina a Constituigao

Federal, art. 37, inciso XXI;

CONSIDERANDO que o procedimento de licitagao objetiva permitir que a Administragao contrate aqueles que reiinam as
condigdes necessarias para o atendimento do interesse publico, levando-se em conta aspectos relacionados a capacidade tecnica e
econdmico-financeira do licitante, a qualidade dos servigos e ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitagao objetiva garantir observance do principio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do major numero possivel de concorrentes;

CONSIDERANDO que, a contratagao de empresa para servigos de implantagao do novo padrao de entrada de entrega do
terminal turistico Abdias Nascimento e de Servigos Complementares tern o fito de adequar o padrao de entrada de energia eletrica a
demanda exigida, uma vez que, a capacidade existente, nao atende ao uso do equipamento publico. Devido a isso, vem ocorrendo
diversas quedas de energia, e com serios riscos de causar danos ao material eletrdnico e eletrico existente.

Ademais, existem servigos complementares essenciais que precisam ser executados, como telhado em que ha necessidade
de troca das telhas, uma vez que na ultima reforma, nao houve intervengSo neste elemento.

Assim, se faz necessario a realizagSo, o mais breve possivel, do certame para que possamos oferecer uma maior seguranga
aos municipios que faz uso do equipamento.

CONSIDERANDO, portanto, a propria convenience pOblica,

1. ACOLHE a SDC (SolicitagSo de Despesa e Contratagao), acima referenciado;

2. AUTORIZA o Setor de Licitagdes a viabilizar as devidas providencias, necessarias a emissao de Licitagao na modalidade
CARTA CONVITE para “Selegao de melhor proposta para Implantagao do novo padrao de entrada de energia do terminal turistico
Abdias Nascimento e Servigos complementares do Auditario''.

3. ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitagdes para providencias imediatas.

4. CUMPRA-SE, dando cidncia.

Lauro de Freitas/Ba, de de 2020.

MOEMA GRAMMY)

Prefeita Muniqpal )

;COIV5?RA5/?WL?
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rTTi PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASJfe

Memorando ns 102/2020
Lauro de Freitas, 23 de Abril de 2020.

A Coordenagao de Orgamento

Sra. Celene Diniz

Coordenadora de Orgamento

Prezada Senhora,

Vimos por interm6dio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de
Dotagao Orgamentaria suficiente para realizagao de Licitagao tendo por objeto “selegao de
melhor proposta para Implantagao do novo padrSo de entrada de energia do terminal
turlstico Abdias Nascimento e Servigos complementares do Auditorio", no valor de R$
329.241,05 (Trezentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e urn reais e cinco centavos).

Na expectativa da atengao deste setor, no sentido de atender a nossa solicitagao
continuamos a disposigao, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta
consideragÿo, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

n Guerreiro/Barbara
de Compras/SECAD

Matricula n? 078658-5

[COfVJPRAS/P.VJLri
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITASI
DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamenterios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 05493 de 2020, conforme Quadra de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tamb6m, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgament6ria de 2020 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamentcirias (no. 1.796, de 15/07/2019) e nSo ultrapassarci os limites estabelecidos para o

exerclcio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposigSes da Lei Municipal

n°. 1.845, de 27 de dezembra de 2019 (LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de

1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente

quanto 3s normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Implantagao do novo padrSo de entrada de energia do terminal

turistico Abdias Nascimento e servigos complementares do auditdrio, no valor-raonoahdc

R$2TS333703 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos noventa e quatro reais e tr£s centavos),

para o perlodo de 08 meses.

Dotagao Orgamentaria: 1601.1310.33903900.00

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado est§o de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Laura de Freitas, 11 de Maio de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

fcetatura Municipal laurod«Prrtw
Cesar Auguvto Sampaio

Secretary Municipal
SBWtA

Ciente,

Igor Nno de Santana

Cadastro n°. 66.609

Coordenador Executivo / SEFAZ



PREFEUURAMUNICIPAL.DE

LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentbrios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 05493 de 2020, conforme Quadra de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamentarias (no. 1.796, de 15/07/2019) e nao ultrapassarb os limites estabelecidos para o

exercicio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposigoes da Lei Municipal

n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de

1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente

quanto as normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Implantagao do novo padrao de entrada de energia do terminal

turlstico Abdias Nascimento e servigos complementares do auditbrio, no valor de R$

329.241,05 (trezentos e vinte nove mil, duzentos quarenta urn reais e cinco centavos), para o

periodo de 08 meses (maio b dezembro de 2020).

Dotagao Orgamentaria: 1.601.1310.33.90.39.00

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Laura de Freitas, 11 de Maio de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura
Bre*Murs Municipal tft Uuro de fr«»

Cesar Augusto Sampaio
Secretary Municipal

WNffiA

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n° 46.435

Coordenadora de ExecugSo Orgamentaria - SEFAZ



a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 05493 DE 2020.

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execu$3o Orgamenteria

PARA: SECULT

Atendendo e promovendo a celeridade do referido processo, encaminho a Declara?3o de

Adequagao Or?ament£ria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020.

IGOR NILO DE SANTANA

SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENADOR EXECUTIVO/SEFAZ

Mat. No. 66.609

1



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo: 05493/2020
Interessado(a): SEINFRA

Assunto: Contrataÿao de empresa para execuÿao de serviqos implantaÿao do novo padrao de entrada de

energia do Terminal Turi'stico Abdias e serviÿos complementares do auditdrio, localizados em Portao.

A SEINFRA

DESPACHO

Vieram os autos para andlise do processo relativo Contratacÿo de empresa para execu<;ao de

services implanta<;3o do novo padrao de entrada de energia do Terminal Turistico Abdias e serviÿos

complementares do auditdrio, localizados em Portio, mediante Carta Convite.

Inicialmente, solicitamos que seja verificado pela Unidade Requisitante a (in) existencia de

contratos com objeto similar a este pedido.

Destacamos que ingressou nesta Unidade de Controle o processo administrative de n°11965/2019
que tinha como objeto “Contrataqao de empresa para execuÿao de serviÿos complementares e adequaÿao

e layout do auditorio Abdias Nascimento no Terminal Turistico de Portao”, assim, solicitamos que seja

revisto pela SEINFRA a similaridade que pode existir entre o processo em tela e o acima mencionado.

Ap6s compulsar as peÿas que compoem os autos, observou-se a necessidade de ajustes que

seguem discriminados abaixo:

(0 Do termo de referenda -No item 2, que trata das especifica<;6es, nota-se que 0 projeto

possui especificaqoes tdcnicas que se enquadram em servi<;os de engenharia e serviÿos

comuns, para maior efetividade processual, sugerimos que seja o pedido separado por

lotes;

Verifica-se que 0memorial descritivo fls. 44/60 apresenta especificaÿoes tecnicas assinado

por engenheiro eletrico. Seria prudente exigir engenheiro eletrico na qualificaqao tecnica?

O valor da declara<;ao orÿamentaria diverge do valor informado nos demais documentos;

Verifica-se que 0 responsdvel por assinar a Dedara<;ao or<;amentaria 4 0 Coordenador

Executivo da SEFAZ, sendo assim, junte-se portaria que nomeia a ele poderes para tal aqao;

AusSncia de CD-ROM (com as peqas tdcnicas gravadas em arquivo separado).

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Apd'/adoÿao das providencias, devolvam-se os autos para nova andlise.

SilvaRette<p Filgueiras

Assessora especial

Coordenaqao de Normas e Procedimentos

Matgart

roladoria Gersl •rMu

t. 66586MaVic;

Ciente.

Proceda-sep slplicitado.
Lauro da1?litls/BA, 13 de Maio de 2020.

Apio Vinagn

Controlaoer

lÿscimento

ral do Municipio

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edit. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



Confea - Legisla?ao18/0572020

K • 1
ZVt.k

Legislagao > Consulta Geral

I
APRESENTACAO

XJNSUlTA GER*L DECRETO FEDERAL M° 23.569, DE 11 DEZ 1933 (1)

:ONSULI A POR
ASSUNro

Regula o exen:»do das profissoes de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor.

O Chefe do Governo Provlsorio da Republica dos Estados Umdos do Brasil, na conformidade do Art. 1° do Decreto n°

19.398, de 11 NOV 1930, resolve subordinar o exercicio das profissdes de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor as

disposlgoes segulntes:

-13/12/2019
ResolucSo •Dispfte sobre

o registro de pessoas
jundtcas nos Conselhos
Regional de Engenharia
t. Agroriomia e da outras

provIdSnoas- CAP1TULO t

Dos profissionais de engenharia, arquitetura e agrimensura- 12/12/2019
Deosao Normative -
Dispde sobre a
fiscaliÿagao das
atividades relacionadas a
sistemas de refrigeragSu
e de ar condiclonado.

Art. 1° - O exercicio das profissoes de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor sera somente permltido,

respect!vamente:

a) aos diplomados pelas escolas ou cursos de Engenharia, Arquitetura ou Agrlmensura, oficiais, da Uniao Federal, ou que

sejam, ou tenham sido ao tempo do condusbo dos sens respectivos cursos, Pficlallzados, equiparados aos da Uniao ou

sujeitos ao regime de inspegao do Mimsterio da Educagao e Saude Publics:

b) aos diplomados, em data anterior a respectiva ofidallzagbo ou equiparagbo as da Uniao, por escolas nationals de
Engenharia, Arquitetura ou Agrlmensura, cujos diplomas hajam sido reconhecidos em vlrtude de Lei federal,

c) aqueles que, diplomados por escolas ou institutes francos superiors* estrangeiros de Engenharia, Arquitetura du
Agrimensura, apos curso regular e valldo para o exercicio da proflssao em todo o pals onde se acharem sltuados, ter.ham

revalidado os sens diplomas, de acordo com a legislagbo federal do ensino superior

d) aqueles que, diplomados por escolas ou institutes estrangeiros de Engenharia, Arquitetura ou Agrimensura, tenham

registrado seus diplomas ate 18 1UN 191S, de acordo com o Decreto n° 3.001, de 9 OUT 1880, ou os registraram

consoanteo dispostoho Art. 22 da Lei n° 4.793, de 7 JAN 1924.

Paragrafo unico - Aos agrlmensores que, ate a data da publicagao deste Decreto, tiverem sido habilitados conforme o

Decreto n° 3.198, de 16 DEZ 1863, sera igualmente permitido o exercicio da respectiva profissao.

Art. 2° - Os funcionbrios publicos e os empregados particulares que, dentro do prazo de seis meses, rotaflos da data da

publicagao deste Decreto, provarem perante o Conselho de Engenharia e Arquitetura que, posto nao satisfagam as

condigoes do Art. 1° e seo paragrafo untco, vein, A data da refeiida publicagao. exercendo cargos para os quais .te

exijam conhecimentos de engenharia, arquitetura ou agrimensura, poderao continuar a exerce-los, mas nao poderao ser
promovidos riem removidos para outros cargos tecnlc.os.

Paragrafo tiriico - Os funcionarios publicos a que se refere este artigo deverao, logo que haja vaga ser transrerio'cs para
outros cargos de iguais vendmentos e para os quais nao seja exigtda habilitagao tecnica.

Art. 3° - E gararitido o exercicio de suas fungoes, dentro dos limltes das respectivas licengas e circunscrigoes, aos
arquitetos, arqultetos-construtores, construtores e agrimensores que. nao diplomados, mas licenclados pelos Estados e
Distrito Federal, provarem, com as comperentes licengas, o exerddo das mesmas fungoes a data da publicagao deste

Decreto. sem notas que os desabonem, a criterio do Conselho de Engenharia e Arquitetura.

Parbgrafo unico - Os profissionais de que trata este Artigo perderao o direlto as licengas se deixarem de paaar os
respectivos Impostos durante urn ano, ou se cometerem erros tecnlcos ou atos desabonadores, devidamente apurados
pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura.

Art 4'J - Aos diplomados por escolas estrangeiras que, satisfazendo as condigdes da alinea c do Art. lc. salvo na parte
relativa A revalidagao, provarem perante o 6rgao fiscalaador a que se refere o Art. 18 que, a data da publicagao deste
Decreto, exerclam a profissSo no Brasil e registrarem os seus diplomas dentro do prazo de seis meses, contadns da data
da referida pubheagbo, sera permitido o exercicio das profissoes respectivas

Art. 5° - So poderbo set submetidos ao julgamento das autoridades competentes e so terbo valor juridlco os estudos,
plantas, proietos. laudos e quaisquer outros trabalhos de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura, quer publicos, quer
particulares, de que forem autores profissionais habilitados de acordo com este Decreto, e as obras decorrentes desses
trabalhos tambem so poderao ser evecutadas por profissionais habilitados na forma deste Decreto.

Paragrafo iinlco - A critbno do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. e enouanto em dado munlclpio rtao
houver profissionais habilitados na forma deste Decreto, poderao ser permitidas, a titulo precano, as fungoes e atos
prevl3tos neste Artigo a pessoas de Idoneidade reconhecida.

Art. 6° - Nos trabalhos graficos, especiflcacdes, orgamentos. pareceres, laudos e atos judiciarios ou administrativos. e
obrigatoria, alem da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituigbo ou r'irma a que interessarem, a
mencao explicits do titulo do professional que os subscrever.

Paragrafo unico - Nao serao recebidos em juizo e nas repartigaes publicas fetferais, estaduais ou municipals, quaisquer
trabalhos de engenharia. arquitetura ou agrimensura, com Infragbo do que preceitua este Artigo.

Art. 7° - Enquanto durarem as construgoes ou Instalagdes de qualquer natureza. b obngatdria a afixagao de uma place.
em lugar bem visivei ao publico, contender, perfeitamente legivels, o nome ou firma do proflssional legalmente
responsbvel e a indicagbo de seu titulo de formatuiti, bem como a de sua residbncia ou escritono.

Paragrafo unico - Quando o profissional nao for diplomado, devera a placa conter nrais de modo bem tecnvel c inscrtcao
- "Ucericiado".

29/11/2019
Resofugbo - Revoga atos

adrrilnlstratiyos
normativos de
compeUmoa do Confea.

-27/09/2019
ResolugSo - Institui o
Regime de Recuperacao e
Equilibnc Flnancelro
(PREFi no bmblto do
Siscema Confea/Crea.

- 26/07/2019
Resolugao - Institui o
programa de recuperagao
d» f redltos no bmbito do
Sistema Cunfea/Crea
para o exercicm da 2070,
destinado...

Portanas
Vaicres 4e SSiriaE

CONSUL IA

PUBLICA

Calendarto de Sessdes
Plenarras.

Art. 8° - Os mdlviduos, firmas, sodedades, associagoes, companhias e empresas. em geral, e suas hllais, que exergam
ou explorem, sob qualquer forma, algum dos ramos de engenharia, arquitetura ou agrlmensura, ou a seu cargo tiverem
alguma seegbo dessas profissoes, so poderao executar os respectivos servigos depots de provarem, perante os Ccmselhos
de Engenharia e Arquitetura, que os encarregados da parte tecnica sac, exduslvamente. profissionais habilitados e
registrados de acordo com este Decreto.

§ 1° - A substltuigao dos profissionais obriga a nova prova. por parte das entidades 3 que se refere este Artigo.

§ 2° - Com relagbo a nacionalidade dos profissionais a que este Artigo alude, sera observado, em todas as categorias o
que preceituam o Art. 3" e seu paragrafo unico do Decreto n° 19.482. de 12 DEZ 1930, e o respectlvo requlamento
aprovado pelo Decreto n° 20.291, de 12 AGO 1931
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Art. 9° A untSo, os Estados e os Munlr.lpios. em todos os cargos, servigos c trabalhos de Engonharia, Arquitetura e

Agrimensura, somente empregarSo profissionais dlplomados pelas escolas oflciais ou equiparadas, previamente

registrados de acordo com o que dispSe este Decreed, ressalvadas unicamente as excegoes nele previstas.

Pardgrafo unico - A requeriinento do Conselho de Engenharia e Arquitetura. de pttiflssional legalmente habiiitado e

registrado de acordo com este Decreto, ou de sipdka’to ou associagao de Engenharia Arquitetura ou Agrimensura. sera

anulado qualquer ato que se realize com mfragao deste artigo.

CAPiTULO II

Do registro e da caiteira profissional

Art. to - Os profissionais a que se refere este Decreto s6 poderao exercer legalmente a Engenharia, a Arquitetura ou a
Agrimensura, apos 0 previo registro de seus titulos, diplomas, certificados-dlplomas e cartas no Ministerio da EducagAO e

Satide Poblica, ou de suas licengas no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetur3. sob cuja junsdigbo se achar o

local de sua atividade.

Paragrafo unico - A contlnuagao do exercicio da prOflSsSo, sem o registro a que este Artigo alude. considerar-se-a como

relnddencia de infragao deste Decreto.

Ait. u •Os profissionais punidos por inobsenrSncia do artigo antenor ndo poderao obter o registro de que este trata,

sem provorem o pagamento das multas em que houverem incorrido.

Art. 12 - Se o profissional registredo em qualquer dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura mudar de jurlsdigSo. tara

visar, no Conselho Regional a que o novo local de seus trabalhos estlver sujeito, a carteira profissional de que trata o Art

14, considerando-se que ha mudanga dosde que o profissional exerga qualquer das profissoes na nova jurisdigao por

prazo malor de noventa dias.

Art. 13 - O Conselho Federal a que se refere o Art. 18 orgamzara, anualmente. com as alteragoes havidas, a relagao

compieta dos registios, dasslficados pelas especialldades dos tftulds e em ordem alfabetlca, e a faia publlcar no "Drano
Oflcial".

Art 14 - A todo profissional registrado de acordo com este Decreto sera entregue uma carteira profissional, numerada.
reglstrada e vlsada no Conselho Regional respective, a qual contera:

a) seu home por intelro:

b) sua nacionalidade e naturalldade:

C) a data de seu nascimento;

d) a denomlnagao da escola em que se formou ou da rcpartigbo local onde obteve licenga para exercer a profissao;

e) a data em que foi diplomado ou licenciado;

f) a natureza do ilUiio ou dos titulos de sua habilitagflo;

g) a indlcagAo da revalldagao do titulo. se houver;

h) o numero do registro no Conselho Regional respectivo;

i) sua fotografla de frente e Impressdo oactiloscopica (polegar);

]) sua asslnatura.

Paragrafo unico - A expedigao da carteira a que se refere o presente artigo fica sujelta a taxa de 30$000 (tnnta mil-nets).

(1)

Art. 15 - A carteira profissional, de que fata o Art. 14, substituira o diploma para os efeitos deste Deoeto, seivira de
carteira de identificagdo e tera fe publica.

Art. 16 - As autondades lederais, estaduais ou municipal so receberAo impostos relatives ao exercicio profissional do
engenheiro, do arqulteto ou do agrimerisor a vista da prova de que o ihteressado se acha devldamente registrado.

Art. 17 - Todo aquele que, mediante anuncios, placas. cartbes comerdais ou outros melos qualsquer, Se propjser ao
exercicio da Engenharia, da Arquitetura ou da Agrimensura, em algum de sous ramos, fica sujeito as penalidades
aplicavels ao exercicio llegal da profissao, se nao estiver devidamante registrado.

CAPiTULO HI

Da Fisralizagao

An. 18 A fiscal.zagao do exercicio da Engenharia, da Aiqultetura e do Agrimensura sera exercida pelo Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura e polos Conselhos Regionais a que se referem os Arts. 25 a 27

Art, 19 - Tera sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de Engonhana e .Arquitetura, ao qual ficam subordinados
os Conselhos Regionais.

Art. 20 O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura Serb constltuido de de; membros, brasilelros, habllitados de
acordo corn o Art. 1° e suas alineas, e obedecera a seguirite composigao: (1)

aj urn rriembro aesignado pelo Cover rio Federal;

o) tres profissionais escodvdos pelas congregagoes de escolas pad'ces federate, sendo um engenheiro pela da Escola
Polrtbcnica do Rio de Janeiro; outro, tambem engenheiro, pela da Escola de Minas de Ouro Preto. e finalmente.
engenheiro arqulteto ou arqulteto pela da Escola Nadonal de Belas Artts;

c) seis engenheiros, ou arqultetos, escolhldos em assembler que se reallzara no Distrito Federal e na qual tomara parte
representantc de cada sociedade ou sindlcato de classe que tenha adquindo personalrdade jundica seis meses antes.

pelo menos, da data da reumao da assembled.

Paraqralo unico - Na ropresentagao prevista na alinea "c* deste Artigo havera, pelo menos, um tergo de engenheiros e
urn tergo de engenheiros arqultetos ou arqultetos.

um

Art. 21 - O mandato dos membros do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura sera meramente honorifico e durara
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trfe anos, salvo o do representante do Govemo Federal. (2)

parjgrafo unico - Urn tergo dos memtlnos do Conselho Federal de Engenharia e Arqultetura sera anualmente renovado,

pqdendo a escolha fazer-sc para novo triAnlo.

Art. 22 - Sao atribuigoes do Conselho Federal de Engenharia e Arqultetura;

a) organlzar o seu regimento interne,

t>) aprovar os regimentos internos organlzados pelos Conselhos Regionais, modificando o que se tornar necessario. a fim

de manter a respective umdade de agao;

c) examiner, decidindc a respelto em ultima instancia, e podcndo ate anular o registro de qualque’ proOssional licerciado

que nao estiver de acordo com o presente decreto;

d) toinar conhecimento de quaisquer duvidas suscltadas nos Conselhos Regionais e dirlmi-las;

e) julgar em ultima instincia os recursos de perialidades impostas pelos Conselhos Regionais.

f) publicar o relatorio anual dos seus trabalnos, em que devera Pgurar a relagao de todos os ornfissionais registrados.

Art. 23 - Ao president®, que sera sempne o representante do Governo Federal, compete, alem da dlregao do Conselho, a
suspensao de qualqder decisao que o mesmo tome e the parega inconvemente.

Paragrafc unico - 0 ato da suspensao vigorara ate novo julgamerito do caso, para o qual o president® convocara segunda

reuniao, no prazo de quinze dias, contados do seu ato; e sc, no segunco julgamento, o Conselho mnntiver, per dois

tergos de seus membros, a decisao suspensa. esta entrara em Vigor imedlatamente.

Art. 24 - Constiuii renda do Conselho Federal de Engenharia e Arqu'tetura o seguinte; (1)

a) urn tergo da taxa da expedtgao de carteiras profissionais estabeleclda no Art. 14 e paraqrafo unico;

b) urn tergo das multas apllcadas pelos Conselhos Regionais,

c) doagdes;

d) subvencoes dos Governos

Art. 25-0 Conselho Federal de Engenharia e Arquilelura fixara a composigAo dos Conselhos Regionais, que deve,

quanto Dossivel, ser semelhante a sua, e promoverA a instalagSo. nos Estados e no Distrito Federal, de tanto desses

6rgAos quantos forem julgados necessaries para a melhor execugAo deste Decreto, podendo estender-se a mais de um
Estado a agAo de qualquer deles. (2)

Art. 26 - Sao atrlbuigdes dos Conselhos Regionais:

a) examiner os requerlmentos e processos de registro de licengas profissionais, resolvendo como coiivier,

b) examiner redamagbes e represent:aqdes escritas acerca dos seivlgos de registro e das infragoes do preserite decreto,
decidindo a respelto,

c) fiscalizar o exercicio das profissbes de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. impedindo e punindo as infragoes

deste Decreto, bem como enviando As autondades competences mmuciosos e documentadps relatorios sobre fatos que
apurarem e cuja solugao ou repressAo nao seja de sua aigada,

d) publicar relaterios anuals de seus trabaihos e a relagao dos profissionais registrados.

e) elaborar a proposta de seu regimento mtenio. submetendo-a a aprovagSo do Conselho Federal de Engenha-ia e
Arqultetura;

f) representar ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura acerca de novas medidas nccessarias para a
regulanzagAo dos sen/igos e para a fiscalizagao do exercicio das profissoes Indicadas na allnea c deste Artigo;

g) expedlr a carteira profisslonal prevista no Art. 14;

hi admltir a colaboragAo das sociedades de dasse nos casos ralativos a matena das alineas anteriores.

Art. 27 - A renda dos Conselhos Regionais sera constitulda do seguinte; (3)

3) dots tergos da taxa de ExpedigAo de carteiras profissionais, estabelecidas no Art 14 e paragrafo unico:

D) dois tergos das multas aplicadas conforme a ahnea c do artigo anterior,

c) doagdes;

d) xubvengoes dos Govemos.

CAPTTULO IV

Das espeoalizagoes profissionais

Art. 28 - Sao da competAncia do engenheiro civil:

a) trabaihos topogrAficos e geodbsicos;

P) o estudo projero. niicgan. fiscalizagao e construgao an editions. i.om fades as sues auras complcmentares;

c) o estudo, projeto, dlregao, fiscalizagAo e construgao das estraaas de rodagem e de terra,

d) o estudo projeto, OuegSo, fiscalizagao e construgao das obras de ceptagao e abastecimento de agua,

e) o estudo, projeto, dlregao, fiscalizagao e construgSo de obras de drenagem e imgagAp;

t) o estuoo. projeto, diregAo, fiscalizagao e construgAo das obras destlnadas ao aproveitamento de eoergia e dos
trabaihos relativos as maqulnas e fabricas,

gl o estudo, projeto, dlregSo. fiscalizagao e construgao das obras relatives a portos, rios e canais e das concernentes aos
aeroportos,

fi) o estudo, projeto, Oiregao, flscallzagAo e construgAo das obras peculianes ao saneamento urbano e rural;

I) projeto, direcio e fiscalizagAo dos servigos dc urbanismo:

J) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificagbes das alineas "a' a V,
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k) perlclas e arbitrament referentes a materia das alineas anteriores.

Art 29 - Os engenhelros civis dlplomados segundo a Lei vlgente deverao ter:

a) aprovagao na Cadeira de 'oortos rie mar. rtos e canais", para exercerem as fungoes de Engenheiro de Portos. Rios fc

Canais;

b) aprovagao na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem as fungoes de Engenheiro Samtdrio;

c) aprovagao na Cadeira de "pontes e grandes estruturas metallcas e em concrete armado", para exercerem as fungoes

de Engenheiro de Secgdes Tdcnicas, encarregadas de projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de

rodagem;

d) apro/acSo na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem fungoes de Urbanlsmo oi) de Engenheiro de

Secgdes Techlcas desttnadas a projetar grandes edificios.

Paragrafo iinico - Somente engenheiros civis poderao exercer as fungdes a que se referem as alipcas a”, "b" e "C deste

Artigo

Art. 30 •Consideram-se da atribuigao do arquiteto ou engenhairo-arquiteto

a) estudo, projeto. diregSo, fiscalizagSo e construgao de edificios, com todas as suas obras complementares;

b) o estudo, projeto, diregSo, fiscalizagSo e construgao cias obras que tenham cardter essenclalmente artistico ou
monumental;

c) 0 projeto, diregSo « Escallzagao dos servigos de urbanismo;

dj o projeto. diregSo e fiscalizagSo das obras de arquitetura paisagistica;

e) o projeto. diregSo e flscalizagao das obras de grande decoragao arquitetcmca,

f) a arquitetura legal, nosassuntos mencionados nas alineas "a" a "c” deste Artigo,

g) perlclas e arbitramentos relatives a materia de que tratam as alfneas anteriores.

Ait. 31 - SSo da competencia do engenheiro industrial:

a) trabalhos topogrSficos e geoddslcos;

b) a diregao, fiscalizagSo e construgao de edificios;

c) o estudo. projeto, diregao, execugao e exploragao de Instalagoes industrials, fabricas e oficinas;

d) o estudo e projeto de orgamzagao e diregSo das obras de career tecnol6gico dos edificios industrials;

e) assuntos de engenharia legal, em conevau com os mencionados nas alineas "a" a "d" deste Artigo,

f) vistorias e arbitramentos rdstivos a materia das alineas anteriores.

Art. 32 - Consideram-se da atribuigao do engenheiro mecSnico eletridsta:

a) trabalhos topograficos e geodesicos;

b) a diregSo. fiscalizagao e construgao de edificios;

c) tiabalhos de captagSo e distrlbuigao da aqua;

d) trabalhos de drenagem e Imgagao;

e) o estudo, projeto, diregao e execugao das instalagoes de forga moire:

f) o estudo, projeto, diregao e execugao das Instalagdes mecSnlcas e eletromecSnicas:

g) o estudo, projeto. diregao e execugao das instalagoes das oficinas. fabricas e indiistriar.

h) o estudo, projeto, diregao c execugao de obras relatives as usmas eletneas. as redes de d'stnbuigao e as instalagoes
que utlllzem a energia eletrica;

ij assuntos de engenharia legal concernentes aos indicados nas alineas "a" a "h* deste Artigo

J) vistorias e arbitramentos relativos a materia das alineas anteriores.

Art. 33 - Sao da competÿncia do engenheiro eletridsta:

a) trabalhos topograficos e geodesicos;

0) a diregao, fiscalizagSo e construgao de edificios:

c) a diregao, fiscalizagao e construgao de obras de estradas de rodagem e de ferro;

d) a diregao, fiscalizagSo e construgSo de obras de captagSo e abastecimerrto de Sgua

e) a diregSo, flscalizagao e construgao de obras de drenagem e irngagao;

f) a diregSo. flscalizagao e construgao das obras destlnadas ao aproveitamenio de energia e dos trabalhos relativos as
mSquinas e fSbrlcas;

g) a diregao, flscalizagao e construgSo de obras concernentes as usinas eletricas c as redes de distribuigao de
elerricidade;

hj a diregSo, fiscalizagao e construgao das instalagoes que utilizem energia eletrica;

i) assuntos oe engenhana legal, relacionados com a sua especialidade;

j) vistorias e arbitramentos concernentes a materia das alineas anteriores.

Art. 34 - Consideram-se da atribuigao do engenheiro de minas:

18/05/2020

(

a) o estudo de geologia econdmlca c pesquise de riquezas minerals;

b) a pesquisa, locallzagSo, prospeegao e valodzagao de jazidas minerals,

c) o estudo, projeto. execugao, diregao e fiscalizagao de servigos de exploragao de minas,

d) o estudo. projeto, execugao. direr,do e fiscalizagao de servigos da Indiistna metalurgica:

ej assuntos de enqenharia legal, relacionados com a sua especialidade;
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() vistonas e arbitramentos conccrnentes a matdna das alineas anteriores.

Art. 35 - Sao da competongia do engenhelro-geografo ou <Jo gedgrafo:

a) trabalnos tepograficos, geodbsigps e astrohOmicos:

0) o estudo, tracado e locagao Pas estradas, sob o ponto da vista topografico;

c) vistoi'ias t arbitramentos relativos a materia das alineas anteriores.

Art. 36 Consideram-se da atrlbuigSo do agrimensor:

a) trabalhos topografioqs;

b) vistonas e arbitramentos relatives a agrlmensura.

Art. 3? - Os engenheiros agr6nomos, au agronomos, dlplomados pela Escola Superior de Agricultura e Medians

Veterlnaria do Rio de Janeiro, ou por cscolas ou cursos equivalences, a cntbrio do Coriselho Federal de Engentiaria e

Arqultetura, deverSo registrar os seus diplomas para os efeitos do Art. 10.

Parigrafo limco - Aos dlplomados de que este Artigo trata sera permmdo o exercicio da profissao de agrimensor e a

realizagSo de projetos e opras concementes ao segulrite:

a) barrageos em terra que nao excedsm a cinco metros de altura;

b) irrlgagao e drenagem, para fins agricolas;

e) estradas de rodagem de interest local e destinadas a tins agricolas, desde que nelas so haja bueiras e pontithoes ate

ejneo metros de vSo;

d) construgoes rurals destlnadasimoradia ou fins agricolas;

e) avallacaes e perlcias relatlvas a materia das alineas anteriores.

CAPITULO V» Das penaiidades

Art. 38 - As penaiidades apllcaveis por infragao do presente decreto serSo as seguintes

a) multas de 500$ (quinhentos mil-rels), a 1:000$ (urn conto de reis) aos Infratores dos arts. 1°, 3", 4°, 5°, 6D, e sen §

Ortico. e 7°, e seu § Gnico; (!)

b) multas de 500$ (quinhentos mil-reis) a 1.000$ (urn conto de rcis) aos professionals, e de 1:000$ (um cento de reis) a
5:000$ (cinco contos de reis) 4s firmas, sociedades, associagoes, companhias e empresas, quando se tratar de mfracao
do Art. 8° e seus paragrafos e do Art. 17;

c) multas de 200$ (duzentos mil rdis) a 500$ (quinhentos mil rdis) aos infratores de disposigoes nao mencionadas nas
alineas "a" e “b” deste Artigo ou para os quais nao haja Indlcagao de penaiidades em artigo ou allnea especial;

d) suspensao do exercicio da profissao, pelo prazo de seis meses a urn ano. ao profissional que. em virtude de erros
tecnicos. demonstrar iocapacidade, a criterlo do Conselho Regional de Engenharia e A’quitetura;

e) suspense de exercicio, pelo prazo de quinze dlas a um mes, as autoridades administrativas ou (udlciarias que

infringirem ou permltlrem se mfnnjam o Art. 9° e demais dlsposicoes deste Decreto.

Art. 39 - Sao gonslderados como txercendo ilegalmente a profissao e sujeltos a pena estabelecida na ailnea "a" do Art.
38;

a) os profissionais que, embora diplomados e registrados, reahzarero atos que nao se enquadrern nos de sua atnbuig4o,
especificados no capitulo IV deste Decreto;

b) os profissionais licenciados e registrados que exercerem atos que n4o se enquadrern no limite de suas licengas.

Art. 40 •As penaiidades estabeleodas neste capitulo nfio isentam de outras, em que os culpados hajarn porventura

Incomdo. consignadas nos COdigos Civil e Penal.

Art. 41 Das multas unpostas pelos Conselhos Rcgionais podera, dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da
respective notificagSo. set Interposto recurso. sem efeito suspensivo, para o Conselho federal de Engenharia e
Arqultetura.

§ 1° - Nao se efetuando amigavelmente o pagameoto das multas. serao estas cobradas por executive, fiscal, na forma da
legislagao vigente.

§ 2° - Os autos oe infragao, depois de julgados, deflnltivamente, contra o mfratcv, constltuem titulos de divide liquida e
certa.

>

§ 3° - Sao solldariamente responsaveis pelo pagamento das multas os infratores e os individuos, firmas, sociedades,
companhias, associagSes ou empresas e seus gerentes ou representantes legais, a cujo servigo se achem.

Art. 42 - As penas de suspenslo do exercicio serao imposcas:

a) aos profissionais, pelos Conselhos Regionais, com recurso para o Conselho Federal de Engenharia e Arqultetura:

b) as autoridades Judicianas e administrativas. pela autondade competenre, apos inqubrtto administrative regular
instaurado por injdativa propria ou a pedido, quer do Conselho Federal de Engenhana e Arqultetura ou dos Conselhos
Regionais. quer de profissional ou associacao de dasse legalmente habihtados

Paragrafo unico - As autoridades administrativas e judicianas incursas no pena de suspens4o ser4o, tamodm,
responsabilizadas pelos danos que a sua falta houver porventura causado ou venha a causar a terceiros.

Art. 43 - As multas serao inlcialnente apltcadas no grau maximo quando os infratores J4 tiverem sido condenados, por
sentenga passada em julgado, em vlrtudc de violag4o dos arts 134, 135, 148, 192 e 379 do Codiqo Penal e dos arts
1.242, 1.243, 1.244 e 1.245 do Codlgo Civil

Art. 44 - No caso de remcidenaa na mesma intragao, praticada dentro do prazo de dots anos, a penalidade ser4 elevada
ao dobro da anterior.

CAPITULO VI

normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=3
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Disposiqoes gerais

Art. 45 - Os engenheiros civts, industrials, mecanico-eletnostas, eletriostas, arqgitetos, de minas e geAgrafos que, a

data da publicacAo deste Decreto, est'verem desempenhando cargos, ou flingoes. em ramos diferentes daquele cujo

exerddo seus titulos Ihe asseguram, poderSo contippar a cxerce-los.

An. 45 - As disposiqoes do oapltulo IV n£o se aplicam aos diplcmados am epoca anterior A crlagao das respettivas

espodali2acoes nos cursos das estolas federais consideradas padroes.

Art 47 - Aos Conselhos Regionais de EngenParia e Arquitetura fica comebdo o encargo de dirimir quaisquer duvidas

susdtadas acerca das especializagdes de que trata o capitulo IV, com recurso suspensive para o Conselho Federal, a
quern compete oeddir em ultima instancia sobre o assunto.

Art. 48 Tornando-se necessario ao progrcsso da tAcnica, da arte ou do Pals, ou amda, sendo modiflcados os cursos
padroes, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura procederd a revisSo das especializagoes profissionais. propondo

ao Governo as modificagOes convementes

Art. 49 - Oos anteriores registtos de titulos de profissionais, efetuados nas Secretanas de Estado, federais ou estaduais,

os quais ficam adestntos a revisao do Mmisterio da EducBgao e Saude Publica, serAo cancelados os que este reputar

irregulares ou llegats e incorporados ao registro de que se ocupa o capitulo II deste Decreto os que considerar regulates

e legals.

Paragrafo unico - Os profissionais cujps titulos forem considerados regulates e legais consoante este Artigo ficam sujeitos
tambem ao pagamento da taxa de 305000 (tnnta mil-rAis), relativa a expedigao da cartelra proflssional de que trata o
Art. 14

Art. 50 •Dos nove membros que, consoante as alineas "b* e V do Art. 20, constituirdo o Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura, serao sorteados, na reuniao inaugural, os seis que deverao exercer o respective mandate por
tun ano ou pot dois anos, cabendo cada prazo deste a urn dos membros constante da pi'imeira daquelas alineas e a dols
dos da segunda.

Art 51 •A exigence do registro do diploma, carta ou outro titulo. so serA efetiva apAs o prazo de seis meses contados
da data da publktagao deste Decreto.

Art. 52-0 presents Decreto entrara em vigor na data de sua publicaqio.

Art 53 - Ficam revogadas as disposiqoes em centra™

Rio de laneiro, 11 DEZ 1933: 112° da Independence e 45° da Republlca.

GETUUO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho

Washington Ferreira Plres

Ptiblicado no D.O.U de 15 DEZ 1933.

RetlficacAo Publlcada no D.O.U de 16 IAN 1933

Neva pesquisa

1
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MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Metropolis WEB •Protocolo

Data: 15/05/2020

Hora: 12:07

Historico do Processo
PR005

ABERTURA DE PROCESSO LICITAT0RIO

Interessado: Secrelaria de Infraestrutura - SEINFRA (SEINFRA)

Processo: 11965/2019

Requerente: SEINFRA

Data de abertura: 17/06/2019 11:51:52 Assunto:

Despacho Data Recebido/PorOrigem Destino Funcionario

COPC - SEINFRA - CoordenapSo de Projetos e ARQ - SECAD - ARQUIVO Protocolo
Convenios

CANCELADO POR MOTIVO DE CONVENIENCE DESTA SECRETARIA.

0011 14/05/2020 13:40:50 LAZARO SILVA DA ROCHA null

Parecer

ASSUNTO
Fase interna
Carta Convite
UNIDADE REQUISITANTE
SEINFRA PROC. ADM N°

11965/2019
Valor estimado:
Fundamentagao Lei 8666/93 e outros
Objeto: Contratag3o de empresa para execugSo de servipos complementares e adequagSo e layout do auditorio Abdias Nascimento no Terminal Turistico de Portao.

ITENS DE VERIFICAQAO

Trata-se da solicitapao de abertura de processo licitatbrio, mediante Carta Convite. para Contratapao de empresa para execugao de servipos complementares e adequapao e layout do
auditdrio Abdias Nascimento no Terminal Turistico de Portao.

RS 252.268,42

DA ANALISE

Inicialmente. cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os aspectos estritamente formais do pedido, atinentes a instrupao processual, e possui carater meramente
opinativo.

Verifica-se que o projeto basico contdm identificagao. prazo de execugao, condipoes de pagamento, deveres do contratado, e contratante, procedimento de fiscalizapao, critArio de aceitapao
do objeto, orpamento estimado, indicapao de dotapao orpamentaria, qualificapao tdcnica Consta nos autos ainda o memorial descritivo com especificapao tdcnica. planilhas orpamentarias,
pepas graficas, composipSo de BDI, e cronograma fisico-financeiro. Por conseguinte. considerando que as informagOes do projeto basico e mat6ria eminentemente tacnica, o presente
relatbrio nao se at6m ao seu conteiido.

Verifica-se ausSncia de CD-ROM com os devidos anexos, conforme consta informapao no Projeto Basico, bem como ausdncia de numerapao dos autos, o que nao vislumbra impedimento do

prosseguimento do feito.

Por fim, conclui-se que foram juntados os documentos indispensaveis a instrupao processual

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme anaiise efetuada acima acerca da regularidade formal do pedido, conclui-se que o pedido enconlra-se APTO para prosseguimento, condicionado

Usuario: CESAR AUGUSTO Pagina 1 de 11null
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Processo Administrative de n° 05493/2020.

Lauro de Freitas, 18 de maio de 2020

DESPACHO

A CGM,

Em resposta ao despacho da Controladoria Geral do Municipio em que solicita
esclarecimentos e providencias sobre o processo de numero em epigrafe, informamos abaixo o
requerido.

Quanto ao processo administrative n° 11965/2019, que tinha como objeto, contratagao de
empresa para execugjto de servigos complementares e adequagao e layout do auditorio Abdias
Nascimento no Terminal Turistico de Portao, informamos que foi cancelado no dia 14/05/2020, por
motivo de convenience desta Secretaria, conforme historico colacionado ao processo.

No que tange a alegagao da alinea (i) em que sugere a divisao por lotes, nao vislumbramos
efetividade em dividir em lotes, porque todos os servigos inseridos na planilha sao de engenharia,
ainda que sob certo ponto de vista, possa ser considerado comum. E as construtoras participates
possuem habilitagao para executar todos os servigos constantes na planilha orgamentaria, nao
necessitando de empresa com especificagao tecnica somente em eletrica

No que se refere a alinea (ii), nao e necesscirio exigir engenreiro eletrico na qualificagao
tecnica, uma vez que o engenheiro civil tern atribuigoes regidas pelo conselho de engenharia(CREA)
e com base na legislag§o do CONFEA no art. 28, alinea b, para executar os servigos referente a
instalagoes eletricas.

No tocante as alineas (iii) e (iv), encaminhamos os autos para a secretaria pertinente para as
devidas deliberagoes.

No que tange a alinea (v), segue o CD colacionado aos autos
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

j

Antoÿvaldop/de Sales Junior
Coordem sfde Edificagoes - SEINFRA

Matricula 52671

Cesar Augiisto Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutura



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo: 05493/2020
Interessado(a): SEINFRA

Assunto: Contrataÿao de empresa para execuÿao de serviÿos implanta<;ao do novo padrao de

entrada de energia do Terminal Turistico Abdias e serviÿos complementares do auditorio,

localizados em Portao.

A SEFAZ

DESPACHO

Retornam os autos apds diligencia.

Apds compulsar as pe<jas que compoem os autos, reiteramos a necessidade de ajustes

que seguem discriminados abaixo:

0 valor da Declara<;ao de Adequa<;ao Or<;amentaria diverge do valor informado

nos denial's documentos. Solicitamos esclarecimentos;

Verifica-se que o responsdvel por assinar a Declara<;ao or<;amentaria d 0

Coordenador Executivo da SEFAZ, sendo assim, junte-se portaria que nomeia a ele

poderes para tal a<;ao;
Em tempo, o texto da identifica<;ao da despesa no que se refere a “valor mensal

de”, e ainda folha de informaÿao endere<jada a SECULT deverao ser corrigidos;

(i)

(ii)

(Hi)

Apds ado<;ao das providdncias, devolvam-se os autos para nova andlise.

Irla Matheus dos Santos

Assessora especial
Coordena<;ao de Normas e Procedimentos

Ciente. j \
Proceda-se o\solicitado.
Lauracteÿreiras/BA,19 de maio de 2020.

,!

Apio Vinagre Nascimento

Cortrolaopr Geral do Municfpio

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4— Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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