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OBJETO: Contratação de mão-de-obra especializada – 01 (um) posto de vigilância 
desarmada 24 horas, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, no 
Centro de Operação da PBGÁS, situado no Município de Bayeux/PB, em conformidade com 
o Anexo 2 – Termo de Referência 
 
 
Assunto: Esclarecimentos 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte 
esclarecimento do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  
 
Em suma, Licitante informa que possui uma sentença determinando que o CRA/PB – 
Conselho Regional de Administração da Paraíba não exija sua inscrição e registro de 
responsável técnico, bem o registro e a certificação de seus atestados de capacidade 
técnica, e questiona se é possível apresentar os atestados de capacidade técnica sem o 
registro no CRA, para atender ao exigido nos subitens 10.2.3.1 e 10.2.3.2 do Edital.  

 
Resposta:  
 

Toda licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais da 
isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e impessoalidade, no intuito de selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os termos do art. 3º da Lei 8.666/93, “in verbis”: 

 
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.  

 
Prezar pelo estrito cumprimento dos princípios legais é obrigação da Administração 

Pública, e da mesma forma os licitantes devem observar as normas vigentes e as condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

Ao receber a documentação de habilitação exigida nos subitens 10.2.3.1 e 10.2.3.2 
do Edital sem o devido registro no CRA, entidade profissional competente para o objeto da 
licitação, estaremos atuando no sentido contrário aos princípios constitucionais da isonomia, 
da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 
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Somando-se a isto, o Código de Processo Civil em seu artigo 472, esclarece 

entendimento quanto aos efeitos da sentença, a saber: 
 

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 
prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados 
no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa 
julgada em relação a terceiros. 

 
Conforme demonstrado no artigo 472 do Código de Processo Civil, supracitado, 

depreende-se claramente que a coisa julgada atinge apenas quem foi parte no processo, 
não beneficiando nem prejudicando terceiros. Portanto, a sentença posta em análise no 
caso em questão, demonstra hipótese de coisa julgada inter partes, de modo que apenas 
quem participou da relação processual sofrerá os efeitos da coisa julgada, que é formada 
quando ocorre a decisão de mérito.  

 Portanto, não será possível receber os atestados de capacidade técnica sem 
o devido registro no Conselho Regional de Administração – CRA, conforme 
solicitado nos subitens 10.2.3.1 e 10.2.3.2 do Edital 
 
 
 
 
 
João Pessoa/PB, 08 de agosto de 2016.                              
 
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


