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DECISÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2021 

 

Tratam-se de IMPUGNAÇÕES apresentadas pelas empresas GOMES E ROCHA 

LTDA e COMPASS ESTRATÉGIA PARA RESULTADOS EIRELLI, por intermédio 

dos seus representantes legais, contra os termos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 

015/2021.  

 

I - DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 

 

Considerando que as impugnações foram apresentadas tempestivamente, bem 

como revestidas dos pressupostos formais necessários aos seus regulares 

processamentos, uma vez que acompanhadas de documentos que comprovam a 

legitimidade dos subscritores do ato quanto à representação da empresa, decide 

este Presidente pelo seu recebimento. 

 

II – DOS FATOS. 

 

A presente Administração Pública, objetivando a “contratação de pessoa jurídica 

para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para 

atender as necessidades do município de Angical/BA”, publicou o Edital do Pregão 

Eletrônico Nº 015/2021. 

 

Nesse sentido, irresignadas em face de disposições editalícias que entendem 

ilegais, as empresas GOMES E ROCHA LTDA e COMPASS ESTRATÉGIA PARA 

RESULTADOS EIRELLI apresentaram impugnações para solicitar retificações no 

Edital. 

 

Ocorre que os pleitos não merecem acolhimento, conforme restará 

pormenorizadamente exposto a seguir.  
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III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Inicialmente, pugna a COMPASS ESTRATÉGIA PARA RESULTADOS EIRELLI 

que seja elidida a exigência constante no item 9.15.7, segundo o qual “será exigido 

declaração (apenas para as empresas sediadas fora da Região de Angical -BA), 

informando que, caso seja declarada vencedora da licitação, instalará, na cidade de 

Angical – BA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

assinatura do contrato, filial ou escritório de representação dotado de infraestrutura 

adequada, com pessoal administrativo e técnicos qualificados, necessários e 

suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados”. Segundo a 

empresa, tal exigência restringiria a participação de outras empresas do país. 

 

Não obstante, o fato é que a instalação de escritório será devida tão somente para a 

licitante vencedora, a qual, possuindo contrato junto ao Município, deverá 

estabelecer filial/escritório para melhor acompanhamento junto à Contratante, de 

modo que a exigência não restringe a participação, uma vez que na fase de disputa 

só se exige a declaração de futura instalação, que não ocorrerá de forma prévia. 

 

Ademais, cumpre destacar que a exigência fora formulada por força de obrigação 

legal, tendo em vista que orientada pelo item 10.6, alínea a, do Anexo VII da IN 

05/2017 da Seges/MPDG: 

 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de 

qualificação técnico-operacional, a Administração poderá exigir do 

licitante:  

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em 

local (cidade/município) previamente definido pela Administração, a 

ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 

partir da vigência do contrato; 
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O entendimento expresso no Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário e no Acórdão 

273/2014-TCU-Plenário é no sentido de que é vedada a exigência de instalação de 

escritório no local da prestação do serviço como critério de habilitação, sendo 

admitido, contudo, que tal exigência possa ser feita a partir da assinatura do 

contrato. 

 

Por outro lado, a COMPASS ESTRATÉGIA PARA RESULTADOS EIRELLI 

questionou todos os itens que demandavam a apresentação de documentos 

referenciados pelo Conselho Regional de Administração, por entender que não 

decorria de obrigação legal e ensejaria restrição à competitividade. 

 

Não obstante, as comprovações de condições de habilitação técnica no Edital têm 

como objetivo certificar que as empresas licitantes possuem condição técnica de 

cumprir com as obrigações relacionadas ao contrato celebrado.   

 

Sucede que, consoante consta no art. 1º da Lei Federal Nº 6.839/1980, 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.  

 

Diante disso, em se tratando de empresas que prestam serviços continuados de 

apoio administrativo e operacional, mediante a cessão de mão de obra, vislumbra-se 

que subsiste a obrigação do seu registro junto à entidade competente para a 

fiscalização do exercício das diversas profissões, como o Conselho Regional de 

Administração. 

 

Nesse sentido, destaca-se que a Lei n° 8.666/93 prevê, em seus artigos 27 e 30:  

 

Art. 27 Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a:  

I – habilitação jurídica;  
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II – qualificação técnica;  

III - qualificação econômico-financeira;  

IV – regularidade fiscal;  

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal.  

(...)  

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

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II – comprovação de aptidão 

(...);  

§1°. A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registradas nas entidades profissionais competentes, 

limitadas as exigências à:” 

 

Ademais, conforme disciplina o art. 15 da Lei n° 4.769/65, “serão obrigatoriamente 

registradas nos CRAs as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, 

sob qualquer forma, atividades de Administrador, enunciadas nos termos desta lei”.  

 

O Ofício Circular CRA-BA 207 Fiscalização de 09/02/2021, prevê, dentre os serviços 

sujeitos à fiscalização do CRA-BA: 

 

“01- SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

● LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM GERAL” 

 

Diante do exposto, verifica-se a legalidade das exigências de documentação emitida 

pelo CRA, bem como da presença de profissional administrador, haja vista tal 

entidade de classe possuir competência, entre outros, para registrar e firmar a 

autenticidade aos atestados apresentados pelos Administradores e Técnicos 

correlatos, garantindo à Administração Pública a idoneidade das informações 

prestadas, nos termos do art. 30, II, §10, da Lei Federal nº 8.666/93.  
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Outrossim, é a determinação do art. 2.º, alínea b, da Lei n.º 4.769/65: 

 

Art. 2º A atividade profissional de Técnico de Administração será 

exercida, como profissão liberal ou não, mediante: 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, 

implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da 

administração, como administração e seleção de pessoal, 

organização e métodos, orçamentos, administração de material, 

administração financeira, relações públicas, administração 

mercadológica, administração de produção, relações industriais, 

bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais 

sejam conexos; 

 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. INSCRIÇÃO NO CRA. 

CABIMENTO. ART. 2.º, B, LEI N.º 4.769/65. PRESTAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA. Nenhuma ilegalidade há na exigência constante do edital de 

licitação, cujo objeto é a disponibilização de serviços de merendeiras e 

nutricionista, cabendo aos licitantes recrutar, selecionar e administrar as 

respectivas atividades, o que justifica inscrição no Conselho Regional de 

Administração - CRA, nos termos do art. 2.º, b, Lei n.º 4.769/65. (Agravo 

de Instrumento Nº 70058359613, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, 

Julgado em 28/05/2014) 

(TJ-RS - AI: 70058359613 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, Data de Julgamento: 28/05/2014, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014) 

 

Já a empresa GOMES E ROCHA LTDA questionou parte das exigências constantes 

nos itens 9.15.2 e 9.15.3, uma vez que os mesmos demandaram que as licitantes 

apresentassem registro secundário junto ao CRA/BA. Vejamos:  
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9.15.2. Certificado de Registro e Quitação Pessoa Jurídica no 

Conselho Regional de Administração - CRA. Caso a licitante seja 

sediada em outro estado, deverá ser apresentado o registro 

secundário emitido pelos Conselhos do Estado da Bahia;  

9.15.3. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo 

Conselho Regional de Administração - CRA. Caso a licitante seja 

sediada em outro estado, deverá ser apresentado o registro 

secundário emitido pelos Conselhos do Estado da Bahia; 

 

Não obstante, a exigência questionada decorre de obrigação legal, uma vez que o 

art. 2.º, II, da Resolução Normativa n.º 462/2015, do Conselho Federal de 

Administração estabelece que o registro secundário “é o concedido por CRA de 

jurisdição diversa daquela onde o profissional possui seu registro principal, para que 

possa exercer suas atividades em outra(s) jurisdição(ões), sem alteração do 

domicílio profissional”.  

 

Tal questão já foi enfrentada pela jurisprudência pátria, que decidiu pela legalidade 

da exigência: 

 

(...) Ressalto que essa Corte de Contas já decidiu pela legalidade da 

exigência de registro secundário, nos termos do Acórdão TC 

00666/2018 – Primeira Câmara (Processo TC 03184/2018-5), 

Acórdão TC 214/2018 – Segunda Câmara (Processo TC 

07329/2017-1) e Acórdão TC 01916/2018 – Segunda Câmara 

(Processo TC 09076/2018-9). 

(TCE/ES, Acórdão TC nº 940/2019 - Primeira Câmara) 

 

Dito isto, não há que se falar em violação ao princípio da competitividade entre os 

participantes, haja vista que as exigências questionadas se encontram amplamente 

compatíveis com a legislação vigente. 
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IV – DA DECISÃO. 

 

Isto posto, declaro que CONHEÇO das impugnações apresentadas pela GOMES E 

ROCHA LTDA e COMPASS ESTRATÉGIA PARA RESULTADOS EIRELLI, para, 

no mérito, julgá-las IMPROCEDENTES. 

 

Angical, Bahia. 

Em 23 de setembro de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

LINDBERG DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO OFICIAL 


