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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 24 de julho 

de 2019, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

– Crea/PE recebeu denúncia da empresa A., representada pelo Sr. O. B. da S., em desfavor 
da empresa J. M. C. E., representada pela Engenheira Mecânica M. E. da S., alegando 
informações duvidosas contidas no Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela empresa 
A. M. que a teriam beneficiado em um Pregão Eletrônico promovido pela C.; 

 
Considerando que as alegações foram referentes a: 

          - Quantidade de BTU(s), 2.775 e não 2.775.000; 
        - Falta de indicações na CAT; 
          - A celeridade no processamento dos documentos, levantando suspeição de má fé 
dos atores envolvidos no processo; 
          - Suspeição quanto ao registro de “Empregado” (da R.T.?); 
          - Incorreção nos dados da ART da Responsável Técnica da J. M. C. E.; 
          - Diferença no registro dos BTU(s) na ART e na CAT do Atestado de Capacidade 
Técnica; 
 
           Considerando que, por sua vez, a empresa A. M., encaminhou carta explicando as 
dúvidas apontadas em seu Atestado: 
              - O atestado se refere a 173 manutenções e não a 173 máquinas; 
              - As manutenções programadas eram mensais, salvo as manutenções corretivas na 
ocorrência de defeitos em alguma máquina; 
              - A quantidade de máquinas reduziu durante o transcurso do contrato, por venda ou 
por ficarem inoperantes, conforme constatado em vistoria realizada pelo fiscal do Crea; 
 
 Considerando que a CEEMMQ cancelou a CAT nº 1003132015 por conta da alegada 
divergência que apontou, no atestado, quanto ao número de aparelhos instalados, 
confundindo-o com o número de manutenções; 
 
 Considerando que após a explicação do Sr. A. de M. V., Sócio Diretor da A. M. S. P. 
de O. e S. Ltda., na qual relatou, que a quantidade 173 se referia a “manutenções” e não 
“aparelhos”, informação essa facilmente constatada no quadro descritivo do Atestado de 
Capacidade Técnica da A. M. e suficiente para recuperar a verdade e promover a emissão de 
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nova CAT, restaurando à empresa J. M. C. Ltda – EPP o DIREITO ao seu acervo, 
anteriormente subtraído; 
 
 Considerando a defesa apresentada pela Eng.ª Mecânica M. E. da S., onde a mesma 
alega: 
              - Divergência no quantitativo de manutenções de 2.775.000 BTU(s), apresentado 
no Atestado de Capacidade Técnica e o quantitativo de 2.775 E+006 BTU apresentado na 
CAT (Pág. 100). Trata-se de diferença de notação, 2.775E+006 significa 2.775 elevado à 6ª 
potência, ou seja, 2.775 vezes 1 milhão, exatamente 2.775.000 BTU(s); 
              - Falsas considerações na celeridade do processo pelo Crea-PE, levantando suspeita 
de conluio entre a empresa e o Conselho (Pág. 100). Ora, a celeridade é uma virtude e 
obrigação do Crea para não prejudicar as empresas filiadas em suas participações negociais; 
              - Alegação de fraude pela diferença de um algarismo do CNPJ da contratante, no 
Atestado de Capacidade Técnica (09.214.038/0001-57 - DOC 01 ACT) está diferente da 
CAT (09.514.038/0001-57 - DOC 02 CAT). Evidente tratar-se de um erro de digitação que, 
ao fim e ao cabo, não beneficiaria em nada à empresa; 
              - Cancelamento da CAT nº 1003132015. Procedente do equívoco em se interpretar 
“173 manutenções de aparelhos de condicionamento de ar” como “173 aparelhos de 
condicionamento de ar”.  “ Consequentemente, a retificação da CAT e não o cancelamento 
desta teria sido a decisão mais justa por esse Respeitável Conselho, o que se buscará no 
momento oportuno”. “Para efeitos puramente argumentativos, ainda que se entendesse que 
as informações do Atestado foram emitidas de forma imprecisa, não se pode conceber uma 
responsabilidade funcional da Denunciada. Isto porque a Resolução do Confea nº 
1.025/2009 determina expressamente a responsabilidade do emitente do Atestado pelo seu 
conteúdo”; 
 
           Considerando que o denunciante apresentou acusações que foram, todas elas, 
demolidas pela defesa da denunciada;  
 
 Considerando a falta de consistência das acusações e o fato de não ter sido bem-
sucedido no afã de afastar a denunciada da competição da licitação da C., o fez perder o 
interesse pela denúncia apresentada, levando-o a não comparecer na data marcada para a 
oitiva, deixando bem claro que a real motivação da denúncia era apenas afastar a 
denunciada do processo licitatório; e, 
 
 Considerando que o não comparecimento à convocação para a oitiva, esvazia a 
denúncia. 

 
DELIBEROU: 

 
            A aprovação por unanimidade, do parecer do conselheiro relator Clóvis Arruda 
d’Anunciação, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste 
processo, decidiu por sugerir à Câmara Especializada de Engenharia Mecânica Metalúrgica 
e Química – CEEMMQ, a indicação de ARQUIVAMENTO do processo, e ainda, para a 
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restauração da Justiça, devolver o acervo técnico retirado da denunciada, autorizando a 
emissão de nova CAT com o teor da CAT nº 1003132015, conforme lhe é de DIREITO.  
 
 

 Recife, 24 de julho de 2019. 
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