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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

FOX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONSTRUCAO LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.156.385/0001-74, com sede na Avenida Dinamonte, nº 32,
Argoim, Rafael Jambeiro Bahia, por intermédio do seu representante legal, Sr. Jucelino Borges Santos,
ao final assinada, com a devida vênia, vem, à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar:
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL nº 002/2021

Com fundamento no art. 24, do Decreto n.º 10.024/2019 c/c item 23 e subitens seguintes do instrumento
convocatório impugnando, pelos motivos de fatos e fundamentos a seguir declinados:
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1.0 DOS FATOS

Em síntese, a impugnante tomou conhecimento do Pregão Eletrônico, regido pelo Edital nº
002/2021, o qual tem como objetivo a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações de
serviços, consistindo em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva
e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro, servente de serviços gerais, eletricista, auxiliar de
eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor, serralheiro, auxiliar de serralheiro,
topógrafo, auxiliar de topografo, desenhista / copista, encarregado de obras, motorista, vigilante,
operador de máquinas, mecânico de manutenção de máquinas, engenheiro civil, arquiteto e urbanista,
almoxarife, encarregado geral para atendimento às Secretarias Municipais de RIBEIRA DO POMBAL Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e valores máximos estabelecido em anexo.

Ocorre que, compulsando-se os autos do presente Edital, a empresa impugnante percebeu que a
d. CPL trouxe, em seus subitens 9.10.1 e 9.10.3, respectivamente, a exigência de registro no Conselho
Regional de Administração e, ainda, apresentação de atestado de capacidade técnica registrado no
referido Conselho, eis seu teor:
“ipsis litteris”
9.10. Qualificação Técnica:
9.10.1. Certidão de Registro e Quitação da empresa e do(s) seu(s)
responsável(is) técnico(s) (Administrador) para com o Conselho Regional de
Administração – CRA.
9.10.3. Apresentação de no mínimo 1 (um) Certificado de Capacidade Técnica,
devidamente

registrado

necessariamente

no

pertencentes

CRA,
ao

por

quadro

profissional

(sendo

permanente

da

estes

licitante,

comprovados nas certidões de registro e quitação da empresa) fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome dos responsáveis
técnicos, comprovando ter executado serviço compatível que comprove
experiência pertinente na execução mínima necessária com o objeto da
presente licitação.

Percebe-se, então, que o órgão inseriu como exigência de qualificação técnica do licitante o
registro no Conselho Regional de Administração – CRA. No entanto, tal exigência não possui amparo
normativo, na medida em que não encontra-se no rol exaustivo do artigo 30 da lei 8.666/93.
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Tal disposição, no entanto, não pode permanecer no instrumento convocatório, sob risco de se
incorrer em afronta direta aos princípios norteadores da Lei de Licitações Públicas, conforme restará
demonstrado doravante.
2.0 DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
2.1 DA IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM 9.10.1:

Inicialmente, cumpre revelar, que o artigo 1º da Lei 6.839/1980, cuida do registro das empresas
em entidades competentes de fiscalização:
“Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente
habilitados,

delas

encarregados,

serão

obrigatórios

nas

entidades

competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão
da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a
terceiros.”

Conforme dicção deste dispositivo, compreende-se que somente é exigido realizar o registro nas
competentes entidades fiscalizadoras, em relação APENAS às suas atividades básicas ou àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.
Pois bem, é de bom alvitre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação
restritiva ao dispositivo supracitado. No REsp 932.978/SC, a Corte Superior entendeu que o registro no
CRA somente era exigido em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços
a terceiros, e não em relação a atividades secundárias.
É notório, que a inscrição no Conselho Regional de Administração só será obrigatória se a
atividade desempenhada pela empresa tiver como escopo principal a exploração da atividade de
administrador, quer para a própria atividade da empresa, quer em sede de terceirização do serviço. Ou
seja, somente se a atividade-fim da empresa for administrar.
Não se pode interpretar que, havendo a mera contratação de pessoal, necessariamente haverá a
necessidade do profissional de administração para o desempenho da atividade. Aliás, essa interpretação
seria tão extravagante que adotá-la significaria dizer que praticamente toda e qualquer empresa que
tivesse empregados precisaria ser registrada no CRA, independentemente de sua atividade.
Ademais, consubstanciando com o entendimento dos controles superiores, entende-se que a lista
contida no artigo 30 da Lei nº 8.666/93 é exaustiva e impõe limites para as exigências contidas nos editais
de licitação a fim da verificação da capacidade técnica das licitantes.
Note-se que a lei não impõe a obrigatoriedade de inserção nos instrumentos convocatórios de
todas as exigências ali contidas. Portanto, fica à critério da Administração, de acordo com as
peculiaridades de cada objeto, a definição de quais, dentre os documentos elencados em lei, são
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imprescindíveis para a demonstração da aptidão da licitante. O objetivo da lei de licitações foi limitar
as exigências àquelas descritas em lei, sob pena de comprometimento da competitividade do certame.
Para corroborar tal entendimento, citamos a lição do mestre Marçal Justen Filho:

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como
mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada
licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens
contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do
que ali previsto, mas poderá demandar menos” (Marçal Justen Filho.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. P. 386)”

Especificamente quanto ao inciso I do artigo 30, a melhor doutrina já se posicionou no sentido de
que tal exigência só pode ser aplicada quando houver lei que restrinja o livre exercício de alguma
atividade, como é o caso da atividade de engenharia, a qual, por força da Lei nº. 5.194/66 deve ser
registrada no CREA. Mais uma vez citamos aqui Marçal Justen Filho:

“(...) a engenharia é a única profissão que exige que o sujeito comunique cada
atuação à entidade profissional. (...) Por decorrência, as entidades de
fiscalização somente podem confirmar se o sujeito está regularmente inscrito
em seus quadros. Não dispõem de qualquer informação acerca do efetivo
exercício da profissão – ressalvadas as hipóteses de punições e questões
similares. Logo não há cabimento em subordinar a prova do exercício de um
serviço (que não caracteriza atividade de engenharia) ao registro da
declaração no órgão de fiscalização. (...) Muito menos cabível é a instituição
de registro dessa ordem através de atos sem cunho legal, adotados por parte
dos conselhos de fiscalização. O registro é não apenas ilegal, mas inútil – já
que o conselho não poderá confirmar a veracidade de seu conteúdo. Por
decorrência, tem de interpretar-se a exigência de registro como limitada ao
exercício da atividade de engenharia (em sentido amplo).” (Marçal Justen
Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. P.
386).

Assim, resta claro que este Órgão, no gozo de seu poder discricionário, ao exigir registro da
empresa e dos atestados não atua dentro da legalidade e não privilegia a competição, ou seja, ferindo
de morte dois dos principais princípios norteadores das licitações públicas.
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Aos Conselhos Regionais de Administração compete fiscalizar, na área da respectiva jurisdição,
o exercício da profissão de Administrador (art. 8º, alínea b, da Lei nº 4.769/65, com nova redação dada
pela Lei n. 7.321/86).
As empresas de serviços de limpeza e conservação não estão obrigadas ao registro no CRA,
conforme vasta jurisprudência exposta a seguir:

“Remessa oficial não provida. (REOMS 200036000080898, JUIZ FEDERAL
AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, TRF1 - QUINTA TURMA,
14/06/2007)

ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO CERTAME. - Se a atividade-fim das
empresas não as sujeita à inscrição no Conselho Regional de Administração,
é nula a licitação que as inabilitou na licitação por falta de apresentação de
atestado de capacidade técnica registrado naquele Conselho. - Não cabe exigir
registro no Conselho Regional de Administração, porquanto as atividades de
limpeza e conservação não se configuram como atividades que se enquadram
nas hipóteses da lei que regula a profissão de Administrador. - Desnecessária
a apresentação do registro para demonstrar a habilitação técnica das empresas
participantes do certame. - Licitação anulada.”

“LICITAÇÕES. DOU de 22.11.2010, S. 1, p. 152. Ementa: determinação à
Superintendência Regional Norte da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (INFRAERO) para que seja excluída, dos certames licitatórios
e de contratações diretas, a exigência de prova de registro e regularidade das
anuidades da licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho
Regional de Administração, em afronta aos artigos 3º, § 1º, inc. I, e 30, inc. I,
da Lei nº 8.666/1993 (item 1.7.3.2, TC012.174/2008-8, Acórdão nº 6.625/20102ª Câmara).”

“LICITAÇÕES. DOU de 06.10.2010, S. 1, p. 125. Ementa: alerta à UFMG
quanto às seguintes impropriedades: a) exigência, para fins de habilitação de
licitantes em certames de prestação de serviços, de registro da empresa, do
responsável técnico ou de profissional do quadro permanente no Conselho
Regional de Administração (CRA), configurando condição restritiva à
participação de possíveis interessados, decorrente do descumprimento do
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Acórdão nº 2.308/2007-2ªC; b) exigência, em licitações para contratação de
serviços, quando se tratar de atividades não regulamentadas por lei, da
necessidade do cumprimento da comprovação da aptidão técnica para a
execução dos serviços mediante a apresentação de atestados fornecidos por
empresas devidamente registradas em entidades profissionais competentes,
decorrente do descumprimento do Acórdão nº 1.699/2007-P (itens 1.5.1.8 e
1.5.1.9, TC-016.318/2009-6, Acórdão nº 6.188/2010-1ª Câmara).”

“Acórdão 4608/2015 – 1ª Câmara. Nas licitações públicas, é irregular a
exigência de que as empresas de locação de mão de obra estejam registradas
no Conselho Regional de Administração, uma vez que a obrigatoriedade de
inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão de sua
atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros,
nos termos do art. 1º da Lei 6.839/80. Voto: 8. A jurisprudência desta Corte de
Contas vem se assentando no sentido de não ser exigível das empresas de
locação de mão de obra o registro nos Conselhos Regionais de Administração
– CRA para a participação nas licitações da administração pública federal.
Somente nos casos em que a atividade fim das empresas licitantes esteja
diretamente relacionada à do administrador é que a exigência de registro
junto a Conselho Regional de Administração se mostra pertinente. Não é o
caso da contratação de serviços de vigilância armada objeto do pregão em
questão. (v.g. Acórdãos 2.475/2007, 1.449/2003 e 116/2006, todos do Plenário
e Acórdão 2.308/2007 – 2ª Câmara.)”

Ainda, a Corte Suprema de Contas tem se manifestado reiteradamente contrário à exigência de
CRA de empresas cujo objeto social constitua prestação de serviços de Segurança e Vigilância
Patrimonial, observe-se:

“TCU - ACÓRDÃO 2308/2007 ATA 30 - SEGUNDA CÂMARA [inteiro teor]
Relator:

AROLDO

EXIGÊNCIA

DE

CEDRAZ
REGISTRO

EM

REPRESENTAÇÃO.
CONSELHO

LICITAÇÃO.

REGIONAL

DE

ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE CIPA EM DRT.
EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR. VEDAÇÃO DE SOMATÓRIO DE ATESTADOS DE
DESEMPENHO ANTERIOR. DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DA
VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. É inexigível
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em edital de licitação o registro de empresa prestadora de serviços de
vigilância e de portaria em Conselho Regional de Administração. 2. É
inexigível em edital de licitação o cadastramento de Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes na Delegacia Regional do Trabalho. 3. É inexigível
em edital de licitação a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador. 4. É inadmissível cláusula de edital que veda a comprovação de
desempenho anterior mediante somatório de atestados. Diário Oficial da
União: 30/08/2007 página: 0 28/08/2007.”

Além da posição firme do STJ e do TCU, cumpre salientar, que este também é entendimento
sedimentado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual, repudia, rigorosamente, a exigência
de inscrição no CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.

EMPRESA

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA.
DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que se discute se a autora, empresa que
se dedica à prestação de serviços especializados de segurança e vigilância
patrimonial, faz jus a que não seja obrigada a manter a inscrição nos quadros
do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/PE, bem como
que seja cancelada qualquer cobrança relativa à anuidade 2015; 2. A Lei nº
6.839/80 estabelece que as empresas são obrigadas a proceder ao registro nas
competentes entidades fiscalizadoras, tão somente em relação à sua atividade
básica ou àquela pela qual prestem serviços a terceiros; 3. Na hipótese dos
autos, deve a autora registrar-se apenas na entidade fiscalizadora no que atine
à sua atividade básica, essencial, não tendo obrigação alguma de se registrar
no CRA/PE, pois a sua atividade principal não é a administração de
empresas; 4. Apelação e remessa oficial improvidas. (PROCESSO:
08004218220154058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO:
29/07/2015, PUBLICAÇÃO.

Deste modo, óbice não há quanto ao reconhecimento de que o subitem 9.10.1 do referido
instrumento convocatório, sendo que este deve ser excluído do conjunto de normas do Edital, tendo em
vista que sua exigência não se sustenta perante o ordenamento jurídico licitatório.
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2.2 DA IMPUGNAÇÃO AO SUBITEM 9.10.3:

Inicialmente, é importante esclarecer que a exigência de apresentação de atestado registrado no
CRA não está prevista no rol taxativo do artigo 30, da Lei 8.666/93, observe-se:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III - Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação;
IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for
o caso.”

É patente sublinhar, que a exigência imposta no subitem impugnando é para apresentação de
atestado registrado no CRA - Conselho Regional de Administração. No entanto, é de convir que não há
previsão normativa para que seja apresentado o atestado registrado no CRA.
É de bom alvitre deixar claro, que as exigências para apresentação de atestado estão insculpidas
no art. 30 da Lei nº 8.666/93, e são esgotadas nesse dispositivo, sendo defeso aos órgãos e entidades da
Administração Pública inovar.
Ademais, é jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios que a exigência de registro do
atestado de capacidade técnica no CRA é ilegal, uma vez que não comporta suporte jurídico, senão
vejamos:

“ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

IBAMA.

LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
VISADO

PELO

CONSELHO

REGIONAL

DE

ADMINISTRAÇÃO.

ILEGALIDADE. REMESSA OFICIAL. 1. Trata-se de mandado de segurança
objetivando a reintegração da impetrante no procedimento licitatório, do qual
foi afastada, por não apresentar certificados do Conselho Regional de
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Administração, anulando-se a decisão que a inabilitou na primeira etapa do
certame. 2. Aos Conselhos Regionais de Administração compete fiscalizar, na
área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de Administrador [art.
8º alínea b, da Lei n.4769/65, com nova redação dada pela Lei n. 7.321/86]. As
empresas de serviços de limpeza e conservação não estão obrigadas ao
registro no CRA. 3. Remessa oficial não provida.”

Paralelo a este sentido, conforme consubstanciado no Acórdão do eminente Tribunal de Contas
da União (TCU) nº 1214/2013 (Plenário), entende-se que nos serviços continuados não há o que se falar
em atestado registrado no Conselho Regional de Administração (CRA) visto que este órgão não é
competente para fiscalizar o exercício da profissão de limpeza; vigilância; motorista etc. O que
normalmente pode ser fiscalizado pelo CRA são as atividades meio destas empresas (recrutamento e
seleção etc.), mas na maioria das vezes não tem relação nenhuma com a atividade fim que é o objeto de
que trata-se este Edital.
Cabe destacar, ainda, que o entendimento do TCU, por meio do Acórdão n.º 4.608/2015 - 1ª
Câmara, em que representação de teor similar teve seu provimento negado, vejamos:

"Trata-se

de

representação

formulada

pelo

Conselho

Regional

de

Administração em face de suposta irregularidade contida em edital de pregão
eletrônico realizado para contratar serviços de vigilância armada para as
dependências de instituição bancária. Na oportunidade, aprecia-se pedido de
reexame interposto pelo representante contra Acórdão da 1ª Câmara do TCU
que considerou ser desnecessária a exigência de registro das empresas de
serviços de vigilância armada no Conselho Regional de Administração (CRA).
Acerca do tema, a Unidade Técnica entendeu que a decisão não merece
reparo, pois “a exigência de registro junto ao Conselho Regional de
Administração quando das contratações de terceirização de mão de obra ou
prestação de serviços não se mostra pertinente, é exceção dos casos em que a
atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente relacionada à
atividade de administrador, o que definitivamente não se amolda ao caso de
contratação de serviços de vigilância e segurança, tratado nestes autos”. Tal
entendimento foi integralmente acolhido pelo Relator, que teceu ainda as
seguintes considerações: “8. A jurisprudência desta Corte de Contas vem se
assentando no sentido de não ser exigível das empresas de locação de mão de
obra o registro nos Conselhos Regionais de Administração – CRA para a
participação nas licitações da administração pública federal. Somente nos
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casos em que a atividade fim das empresas licitantes esteja diretamente
relacionada à do administrador é que a exigência de registro junto a Conselho
Regional de Administração se mostra pertinente. Não é o caso da contratação
de serviços de vigilância armada objeto do pregão em questão. (...) a
obrigatoriedade de inscrição de empresas em determinado conselho é
definida segundo a atividade central que é composta pelos serviços da sua
atividade fim, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/1980. Dessa forma, os
mencionados arts. 2º, alínea ‘b’, 14 e 15 da Lei 4.769/1965, que dispõem sobre
o exercício da profissão de Técnico de Administração, não impõem às
empresas que exploram atividade de prestação de serviços de vigilância o
registro na entidade competente para a fiscalização do exercício da profissão
de administrador.”
Sobre o tema, é possível identificar uma evolução na interpretação da Corte de Contas em relação
ao teor do art. 30, da Lei nº 8.666/1993, do art. 1º, da Lei nº 6.839/1980 e dos arts. 2º, 14 e 15, da Lei nº
4.769/65.
Nesse sentido, o referencial adotado pelo TCU para o presente caso passou a ser a atividade fim
das empresas de prestação de serviços. Em outros termos, a atividade fim da empresa licitante deve
estar diretamente relacionada à atividade de administrador para que seja exigível o registro nos
Conselhos Regionais de Administração.
Este entendimento do TCU não se enquadra na contratação dos serviços em apreço, pois não é a
atividade central da licitação em foco e definidas pela Lei nº 6.839/1980 e Lei nº 4.769/65.
No mesmo sentido, colacionamos o entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU em seu
Acórdão 1841/2011- Plenário em seu item 2.19 que traz a seguinte decisão. Vejamos:

“Também não concordamos com a manifestação do CRA no sentido de que
os serviços objetos da licitação em tela, por envolverem atividades de
administração e seleção de pessoal com locação de mão de obra, se
enquadram como atribuições específicas do campo do administrador. Na
verdade, entende-se que, se há algum profissional da licitante que deveria ser
registrado no CRA, este seria o responsável pelo setor de seleção e
recrutamento dos funcionários da empresa. No entanto, fazer tal exigência no
edital poderia ser considerado como ingerência da administração na esfera do
próprio particular. Diferente seria a situação na qual o ente público decidisse
contratar uma empresa especializada em recrutar estagiários para trabalhar
nas dependências do próprio ente, de modo que o objeto do ajuste, em função
da sua própria natureza, exigiria expertise em administração de recursos
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humanos e em gestão de pessoas, já que a futura contratada seria responsável
pela seleção dos estagiários. Nesse caso, restaria claramente caracterizada a
necessidade de que a empresa estivesse inscrita na entidade profissional
competente e que o responsável pela prestação do serviço detivesse as
referidas competências, que, por sua vez, se enquadrariam no campo de
atuação do administrador, tornando plausível a exigência de atestado
devidamente registrado no CRA”.

Com base no entendimento sobre a não obrigatoriedade de exigência de registro no CRA das
empresas participantes do Pregão Eletrônico cujo objeto não possui atividade-fim as de técnico de
administração, passou-se a pesquisar sobre os atestados de capacidade técnica e se seria obrigatório a
sua expedição pelo CRA.
Nesse sentido, verifica-se que importaria em restrição injustificada à competitividade. Vejamos
entendimento sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. LICITAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA VISADO
PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE.
REMESSA OFICIAL. 1. Trata-se de mandado de segurança objetivando a
reintegração da impetrante no procedimento licitatório, do qual foi afastada,
por não apresentar certificados do Conselho Regional de Administração,
anulando-se a decisão que a inabilitou na primeira etapa do certame. 2. Aos
Conselhos Regionais de Administração compete fiscalizar, na área da
respectiva jurisdição, o exercício da profissão de Administrador [art. 8º alínea
b, da Lei n.4769/65, com nova redação dada pela Lei n. 7.321/86]. As
empresas de serviços de limpeza e conservação não estão obrigadas ao
registro no CRA. 3. Remessa oficial não provida.

Sob o mesmo tema, o TRF-4 já decidiu:

“ADMINISTRATIVO.
EMPRESA

DE

MANDADO

LIMPEZA

E

DE

SEGURANÇA.

CONSERVAÇÃO.

LICITAÇÃO.

ATESTADO

DE

CAPACIDADE TÉCNICA REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO CERTAME. Se a atividade-fim das
empresas não as sujeita à inscrição no Conselho Regional de Administração,
é nula a licitação que as inabilitou na licitação por falta de apresentação de
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atestado de capacidade técnica registrado naquele Conselho. Não cabe exigir
registro no Conselho Regional de Administração, porquanto as atividades de
limpeza e conservação não se configuram como atividades que se enquadram
nas hipóteses da lei que regula a profissão de Administrador. Desnecessária a
apresentação do registro para demonstrar a habilitação técnica das empresas
participantes do certame. Licitação anulada. Remessa oficial improvida.”
(TRF4, EMESSA "EX OFFICIO" EM MS N. 2004.70.00.033792-0/PR, Rel. DESª.
FED. SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, julgado em 03/04/2006).

Ademais, para corroborar com a afirmativa de que a exigência do registro do atestado de
capacidade técnica é ilegal e torna o processo vicioso, apresentamos algumas jurisprudências nesse
sentido:

“PREGÃO. DOU de 11.02.2011, S. 1, p. 170. Ementa: alerta à CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão no sentido de que o TCU constatou a exigência indevida, num pregão
de 2010, de registro dos atestados de capacitação técnica junto ao Conselho
Regional de Administração (CRA), em descumprimento ao Acórdão nº
2.717/2008-Plenário (item 1.7, TC-028.761/2010-3, Acórdão nº 555/2011-1ª
Câmara).”

“REPRESENTAÇÃO.

LICITAÇÃO.

ATESTADO

DE

CAPACIDADE

TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE EM CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
RESTRIÇÃO

AO

CARÁTER

COMPETITIVO

DO

CERTAME.

INABILITAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA PARTICIPANTE. NULIDADE
DA LICITAÇÃO E DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
DETERMINAÇÕES. Constitui restrição indevida ao caráter competitivo da
licitação a exigência, para fins de habilitação da licitante, de averbação de
atestado de capacidade técnica em entidade de fiscalização profissional, sem
que a lei estabeleça mecanismo pelo qual a referida entidade possa manter
registro sobre cada trabalho desempenhado por seus afiliados, de modo a
verificar a fidedignidade da declaração prestada por terceiro. ACÓRDÃO Nº
1452/2015 – TCU – Plenário”
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Além disso, se faz latente demonstrar, que manter a exigência de CRA na licitação para o objeto
do presente certame constituiria, inequivocamente, restrição indevida ao caráter competitivo do
certame, violando, acintosamente, o Princípio da Ampla Concorrência, disposto no art. 3º da Lei nº
8.666/93, § 1º, I, observe-se:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos: - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de
23 de outubro de 1991.”

Portanto, óbice não há quanto ao reconhecimento da ilegalidade de se exigir da licitante, ora
impugnante, inscrição no CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO e, ainda, o registrado do
atestado de capacidade técnica neste Conselho, pois, visivelmente, sua atividade não é de administração
de empresas. Deste modo, por óbvio, os subitens 9.10.1 e 9.10.3 do Edital impugnando, deve ser
excluídas, para que seja oportunizado aos licitantes a ampla e leal concorrência.
3.0 DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se o recebimento da petição e o acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO,
objetivando-se:
a) Exclusão das exigências indevidas previstas, respectivamente, nos subitens 9.10.1 e 9.10.3 do
respectivo instrumento convocatório;
b) Reabertura do prazo para abertura das propostas em conformidade com a legislação em vigor,
de acordo com a quantidade mínima de dias exigidos após modificações no instrumento convocatório,
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com o intuito de ser realizado todas as correções supracitadas, bem como aquelas que sejam eivadas de
vícios.

E assim agindo, estará convicto que os princípios da ampla concorrência e da segurança jurídica
foram devidamente respeitados, por ser medida da mais salutar justiça.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rafael Jambeiro-BA, 25 de Abril de 2021.

___
_____________________________
______________________
_______________________________________________________
Borges
Jucelino Borge
es Santos
Sócio-Administrador
FOX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ nº: 26.156.385/0001-74,
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