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IMPUGNANTE: RAMON CONSTRUTORA

26.774.750/0001-04

EMPREENDIMENTOS

EIRELI,

CNPJ

nº

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 36-2022
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Ǧ  ǲ ǳ     RAMON CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS EIRELIǡ         À      ͑
ʹǤͶǤͷͲȀͲͲͲͳǦͲͶǡ    Ø Ǥ͑͵ǦʹͲʹʹǤ

 ǡ           PREGÃO
ELETRÔNICO para atender despesas com contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de conservação e limpeza, portaria e manutenção predial,
com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra por conta da
Contratada, destinados à Escola Municipal Professor Américo Zizico Nascimento, no distrito
de Umburanas e ao Colégio Ana Rodriga Teixeira, no distrito de Cristalândia, ambos no
município de Brumado.

I. DAS PRELIMINARES:

       
    ǡ     ͺǤȀͻ͵      ͑
ͳͲǤͲʹͶȀͳͻǤ

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

         ʹͶǤ   À ǲǳ  ǲǳǡ
 ²  ǡ        À    ² 
         ± ǡ     Ǥ  
²    ǡ 
 ±   ǡ±Ǥ

III.DO PEDIDO DA IMPUGNANTE

ǣ

Ȍ      ʹͶǤǡ À ǲǳ  ǲǳ Ȃ    ²     
±   Ǥ

IV.DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

 ǡ  ǡ        
 ǡǡ  Ǥ
ǡ ͑ͳͲǤͲʹͶȀͳͻǡʹͶǡÙǣ




“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.”

      ǡ    ǡ    
   ǡ ǡ     ± ǡ      
 Ǥ
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±ǡ  ǡ  
ǡ   item 24.7, aǡ² 
                       
     ǡ     ǡ    
 À  ²  ÙǤ

ǡ ²     
ï ǡ² ×  Ǥǡ
ǡ± ͳǤͻͻȀͻ × ͲͳȀͻȂ ǡ  ǣ

“…em julgar obrigatório o registro das empresas prestadoras de serviços
terceirizados (limpeza e conservação, segurança e vigilância, copeiragem e outros”

±ǡ ǡ ×
  ǡ       × ǡ    
 ǡ² Ǥ

 ±ï ²  ǡ ǡ
  ǡ  ͷ͑ 
ǣ

   ǣ  ͲͲͲͺʹͳͶǦͳǤʹͲͲǤͶǤͲͷǤͺͲͲͲ  ͲͲͲͺʹͳͶǦͳǤʹͲͲǤͶǤͲͷǤͺͲͲͲȂ  
ͷ͐ 
EMENTA 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CRA).
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. É pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que é a atividade principal
da empresa, segundo expresso no contrato social, que define em qual conselho profissional
deve ser inscrita, para fins de fiscalização e controle. 
2. Empresa voltada para prestação de serviço de limpeza, conservação e outros
correlatos presta serviço comum, em cuja atividade-fim não se compreendem os atos
privativos do profissional de Administração, não estando obrigada, pois, ao registro
no Conselho Regional de Administração (CRA) (grifo nosso). 
3. Fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, a qual foi atribuído o valor de R$ 1000,00 (mil reais), em consonância com o
disposto no § 4º, do art. 20 do CPC, pelo que devem assim ser mantidos. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas.


    Ù         
Ǥ     ǣ

(STJ, SEGUNDA TUMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1045731/RJ, DJe
09/10/2009)
Noutro giro, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, vale a transcrição
dos artigos 2º e 15, da Lei 4.769/65 , in verbis:
“Art. 2º – A atividade profissional de Administrador será exercida como profissão liberal ou
não, mediante:
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia
intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e
controles dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de
pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração
financeira, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais,
bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. “. (grifei).
(…)
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“Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades e
escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnnico de
Administração, enunciadas nos termos desta Lei.”. (Grifei)
Logo, está obrigada a ser registrada no Conselho Regional de Administração a empresa cuja
atividade fim esteja prevista no rol do art. 2º da Lei nº 4.769/65, supra citado.
In casu, no contrato social (fls. 12/16) da Apelada – MURALHA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA. – consta:
“CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetivo social a prestação de serviços de
limpeza em geral, mão-de-obra especializada, conservação, porteiros e jardinagem.”
Nos presentes autos, o CRA argumenta que a atividade da Apelada está contida no campo
da atividade profissional do administrador, porque em “seus objetivos sociais, existem
atividades típicas de administração. Conforme já informado inicialmente, as empresas que
desenvolvem atividades típicas de administrador deverão ser registradas, por força do art.
15 da Lei Federal nº 4.769/65. Ela não pode, em hipótese alguma, eximir-se de uma
obrigação legalmente imposta.”. 
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Quanto ao mérito do segundo pedidoǡʹͶǤǡÀǡǡ
  ±  ǡǡ   
 ǡ        ǡ        
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V. DECISÃO
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              ±ǡ
    ²        ǡ  Ǧ TOTALMENTE  ǡ
   PARCIALMENTE  ±ǡ  Ǧ  EXCLUSÃO   
ǡ          24.7, em sua alínea “a”. 
INALTERADOSǤ  Ù  À
 ǡ Ø Ǥ




ǦǡʹͲʹͲʹʹǤ



DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
ȋȌ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33

ERRATA Nº 01– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36-2022

OBJETOǣ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de conservação e limpeza, portaria e manutenção predial, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra por conta
da Contratada, destinados à Escola Municipal Professor Américo Zizico
Nascimento, no distrito de Umburanas e ao Colégio Ana Rodriga Teixeira, no
distrito de Cristalândia, ambos no município de BrumadoǤ

͑   ǣͻ͵ͺ͵Ͷ

 MUNICÍPIO DE BRUMADO-BAǡ ±  Comissão de Licitações, 
±ǡǡ±ǡï 
͑ͲͳPREGÃO ELETRÔNICO Nº 36-2022,    À͑
͵ǡ       ͑ ͻͲ        ȋ Ȍ  
ͳ͵ȀͲͷȀʹͲʹʹǤ
 24.7 –QUALIFICAÇÃO TÉCNICAǡ Retira-se a exigência das alíneas “a”,
“b”, “b1”, “b2” e“b3” do edital.
 dia 25 de maio de 2022 às
09:00 (nove horas)ǡ    Ǥ ʹͳǡ Ț Ͷ͑ǡ    ͑ ͺǤȀͻ͵Ǥ   


 Ǧ

 


Ø 
ǣȀȀǤǤǤȀȀȀȀ          
ǡ       ǡ ͑ Ͷͳͷǡ ǡ Ȁǡ  
       Ȃ Ǥ     Ǧ  
ǣȀȀǤǤǤȀȀȀȀ Ǥ     Ȃ
ȂͲ͵ͶͶͳǦͺͺͳǤǡʹͲȀͲͷȀʹͲʹʹǤ
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