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PROPOSIÇÃO N° PES – C-14-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
(       ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( X ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira             
sob a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
(       ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO- ELIMINAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO       
ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
I - Situação existente  
As etapas de iniciação e, principalmente, de planejamento são fundamentais para o sucesso de              
qualquer tipo de projeto. É nesta fase que são definidos e descritos o escopo, os critérios e as                  
formas de monitoramento, controle e encerramento. Juntamente com ferramentas desenhadas          
para integrar especialistas e contratantes. 
Entretanto no Brasil, estas importantes fases foram desconsideradas na grande maioria das            
intervenções e projetos de obras e serviços de Engenharia, ao ponto de por total desrespeito               
ao planejamento, atividade intrínseca dos profissionais das áreas tecnológicas se criou por            
dispositivos legais a figura da contratação de serviços de Engenharia por meio da modalidade              
“PREGÃO ELETRÔNICO”, como se serviços técnicos fossem serviços comuns. 
 
II- Descrição da proposição  
Que o Sistema CONFEA-CREA, mesmo tendo recentemente estabelecido por meio de           
Resolução que os serviços de Engenharia são serviços técnicos especializados, é necessário            
que seja adotado por meio do parlamento, forte intervenção neste, pelo sistema Confea – Crea,               
para revogar dispositivos que permitem as contratações de serviços técnicos especializados da            
área tecnológica por meio do instrumento licitatório Pregão Eletrônico. 
 
III- Justificativa  
Necessidade de releitura da importância da área tecnológica no processo de inserção e             
compromisso do Sistema Confea-Crea, na proteção à sociedade e valorização da formação            
tecnológica dos egressos dos cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências. 
 
IV - Fundamentação legal 
Lei 5.194/66 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação 
Utilizar para elaborar por meio do Confea e dos Creas e das bancadas de parlamentares dos                
Estados da Federação de projeto de lei propondo alteração dos dispositivos para não permitir a               
contratação de serviços de Engenharia por meio de Pregão Eletrônico e que a indicação da               
proposta do projeto de lei seja de iniciativa do Sistema Confea – Crea. 


