
AO 

IL USTRíSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFIC IAL DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LIC ITAÇÃO DA COM PA NHIA PARAIBANA DE GÃS - PBGÁS 

PREGÃO ELETRÔN ICO N° 004/2017 

ALERTA SE RVi ÇOS EIR ELI • ME, pessoa jurídica de direito pri vado, 

inscri ta no CN PJ sob n° 04.427.309/000 1-13, com sede na Rua Estclita Cruz, nO 209, Alto 

Branco. Campina Grande - PB, CEP: 58.401-470, com a devida vênia. vem, à presença de 

Vossa Senhoria, tempes ti va mente. apresentar: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL n." 004120 17 

Com fundamento no art. 18, do Decreto 11,0 5.450/2005 c/c item 11.3.3 ç subitcl1s 11.3.3.1 e 

11.3.3.2 segu intes do instrumento convocatório impugnando, pelos mOlivos de fa tos e 

fundamcnlos a seguir decli nados: 

I. DOS FATOS 

Em síntese, a im pugnan te tomou conhecimento do Pregão Eletrôni co, regido pelo Ed ital n," 
004/2017, o qual tem como objetivo a "Prestaçiio de serviços, de IWII/reza co"tinuo. de 
Iimpe=a e cOI/ServlIçtio, s lIpervistio tulmil/istrativlI, tm.:rilia,. de serviços gerais. copeira. office· 
bo)' e recepcionista. com o fomecimelllo de equipamelltos. ulewjUios e materiais lIecessários 
ti execuçciu dos serviços, conforme as especific{/çije,\' consral/tes //0 Termo de Referjjm:itt. ". 

Ocorre que, compul sando-sc os autos do presente Edita l, a cm presa 

impugnante percebeu que a CPL trouxe, em scus subi lcns 11.3.3. 1 c 11.3.3.2, 

respec ti vamente, a ex igência de registro no Conselho Regional de Admi ni stração c, ainda. 

comprovação de que os atestados de capac idade técnica estejam devidamente registrados no 

referido Conselho, eis seu teor: 
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ttipsis litteris" 

11.3.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.3.3.1 - Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Administração 
(CRA). da jurisdição da sede do licitante. 

11.3.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características. quantidade e prazos. 
mediante apresentação de atestados de capacidade técnico
operacional que comprove a execução de serviços similares ao 
descrito no Anexo 2 - Termo de Referência deste Edital. com o 
nome da Empresa licitante como executora, devidamente 
registrados no Conselho Regional Administração (CRA). que 
demonstrem que a mesma executou serviços de características. 
quantidades e prazos. compatíveis com o objeto desta Licitação. 

Percebe-se, então, que o órgão licitante inseriu como exigência de 

qualificação técnica do licitante, o registro no Conselho Regional de Administração - eRA. 
No entanto, tal exigência não possui amparo nonnativo, na medida em que não encontra-se no 

rol exaustivo do anigo 30 da lei 8.666/93 J: 

J 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 respollsabilizará pelos 
trabalhos; 

/lI - comprovação, fornecida pelo órgão licirallle, de que recebeu os 
documentos. e, qualldo exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimelllo das 
obrigações objeto da licitação,' 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 

Página 2de8 



Tal disposição, no entanto, não pode pennanecer no instrumento 

convocatório, sob risco de se incorrer em afronta direta aos princípios norteadores da Lei de 

Licitações Públicas, confonne restará demonstrado doravante. 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

2.1 Da impugnação ao subitem 11.3.3.1: 

Inicialmente, cumpre revelar, que o artigo 10 da Lei 6.839/1980, cuida 

do registro das empresas em entidades competentes de fiscalização: 

Art. ]0 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, ! 

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 à 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. 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-Ia significaria dizer que 
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praticamente toda e qualquer empresa que tivesse empregados precisaria ser registrada no 

CRA, independente de sua atividade-fim. 

A Corte Suprema de Contas tem se manifestado reiteradamente 

contrário à exigência de CRA de empresas cujo objeto social constitua prestação de serviços 

de locação de mão de obra. observe-se: 

o Tribunal de Contas da União manifestou-se sobre este assunto através 

do Acórdão 4608/2015 - 1" Câmara. Nas licitações públicas, é irregular a 

exigência de que as empresas de locação de mão de obra estejam 

registradas 110 COllselho Regional de Administração, (grifo nosso) uma vez 

que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado comelho é 

definida em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual 

preste serviços a terceiros, llOS termos do art. r da Lei 6.839/80. 

Além da posição firme do STJ e do TCU, cumpre salientar, que este também é entendimento 

sedimentado pelo Tribunal Regional Federal da la Região - QUINTA TURMA, o qual, 

repudia, rigorosamente, a exigência de inscrição no CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, senão vejamos: 

(REOMS 200036000080898, JUIZ FEDERAL AVIO MOZAR 

JOSE FERRAZ DE NOVAES, TRFI - 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-jim das empresas não as sujeita à inscrição 110 

Comelho Regional de Administração, é nula a Iicitaçào que as 

inabilitou na licitação por falta de apreselllação de atestado 

de capacidade técnica registrado naquele Conselho. - Não 

cabe exigir registro no Conselho Regional de Administração, 

porquanto as atividades de limpeza e cOl1servação l1ào se 
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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. 

Deste modo, óbice não há quanto ao reconhecimento de que o subitem 

11.3.3.1, do referido instrumento convocatório, deve ser excluído do conjunto de normas do 

Edital, tendo em vista que sua exigência não se sustenta perante o ordenamento jurídico 

licitatório. 

2.2 Da impugnação ao subitem 11.3.3.2: 

Prefacialmente, é importante esclarecer que a exigência de 

apresentação de atestado registrado no CRA não está previsto no rol taxativo do artigo 30, da 

Lei 8.666/93, observe-se: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limilar-se-á 
a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

/I - 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,' 

111 - 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 a impugnar é 

para apresentação de atestado registrado no CRA - Conselho Regional de Administração. 
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No entanto, é de convir que não há previsão nonnativa 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 n° 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 qllal foi afastada, por não 
apresentar certificados do Conselho Regional de Administração, 
anulando-se a decisão que a inabilitou na primeira etapa do 
certame. 1. Aos Conselhos Regionais de Administração compete 
fiscalizar. na área da respectiva jurisdicão. o exercício da profissão 
de Administrador {arl. 8° alínea b. da Lei ",4769/65. com nova 
redacão dada pela Lei n. 7.31//86/. As empresas de serviços de 
limpeza e conservação não estão obrigadas ao registro no eRA. 3. 
Remessa oficial não provida. 

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. 3° da Lei nO 8.666/93, § 1~' I, observe-se: 

Art. 3!!. 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 cOliformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vi/lclllação ao instmmento cO/lvocalório, do 
julgamento objetivo e dos que Illes são con·elatos. 
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§ 1° É vedado aos agentes públicos: 

- admitir, prever, incluir ou tolerar. nos atos de convocacão. 
cláusulas ou condicões que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive 110S casos de sociedades 
cooperativas. e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade. da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impel'tinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contraio, ressalvado o disposto nos §§ 52 a /2 deste artigo e no art. 
30 da Lei nO 8.248, de 23 de outubro de /99/ 

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 11.3.3.1 e 11.3.3.2, do Edital impugnando, devem ser excluídas, para que seja 

oportunizado aos licitantes a ampla e leal concorrência. 

3. DOS PEDIDOS IMPUGNATÓRlOS 

Ante o exposto, requer, à Vossa Senhoria, o recebimento da petição e 

o acolhimento da presente IMPUGNACÃO para, ao final: 

a) Excluir a exigência de registro no Conselho Regional de 

Administração - CRA, previsto no subitem 11.3.3.1, do Edital n.o 

04/2017; 

b) Excluir da exigência de apresentar atestado de capacidade técnica 

devidamente registrado no Conselho Regional de Administração -

CRA, previsto no subitem 11.3.3.2, do Edital n.o 04/2017. 
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E assim agindo, cstaril convicto que os princíp ios da ampla 

concorrência e da segurança jurídica foram dev idamente respeitados, por ser med ida da mai s 

salUlar just iça. 

Nestes termos, 
Pede dcfcrimento. 

Campina GI·ande, 16 de outubro de 2017. 

Dougla imcnto 
Alert Serviços Ei rcli 
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