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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 008/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO: Registro de preço para contratação de serviço de Apoio e Organização de eventos 

realizados e apoiados pela Secretaria de Governo do município de Camaçari.. 

DATA DE ABERTURA: 13/02/2019 

RECORRENTE: VIVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico se dará em 13/02/2019 às 09:00. O art. 

18 do Decreto 5.450/05 fixa em 2 dias úteis antes da data da sessão pública o prazo para 

impugnar o ato convocatório do pregão. Assim, é tempestiva a Impugnação em análise em 

face do seu protocolo em 08/02/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência do item 9.2.3, alíneas “a” e “c” do edital que se 

refere a registro do licitante e dos atestados de capacidade técnica no CRA – Conselho 

Regional de Administração. Entende que é ilegal a opção do órgão de inserir como exigência 

de qualificação técnica do licitante o registro no CRA e também atestados de capacidade 

técnica operacional e capacidade técnica profissional, ambos com devido registro no CRA 

DO PEDIDO 

(...) requer-se o recebimento da petição e o acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO, 

objetivando-se: a) exclusão da exigência indevida de registro no CRA, previsto no subitem 

9.2.3, alínea “a” do Edital nº 008/2019; b) exclusão da exigência indevida de apresentar 

atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CRA, previsto no subitem 9.2.3, 

alínea “c.3”, do edital nº 008/2019; c) exclusão da exigência indevida de apresentar atestado 

de capacidade técnica profissional e seu devido registro no CRA, previsto no subitem 9.2.3, 

alínea “c.2” e “c.3” do edital nº 008/2019; d) adiamento do prazo para recebimento das 
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propostas em no mínimo 10 (dez) dias para que seja possível o atendimento as exigências do 

edital, com base nas justificativas apresentadas. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que DE ACORDO COM O ART. 30, DA Lei 8.666/93 

no que tange ao registro da empresa no CRA apenas deveriam ser utilizadas como uma 

medida de exceção, aplicável apenas nas situações em que o exercício da atividade seja 

legalmente limitado. No pregão em questão, tendo em vista seu objeto, essa exigência não 

estaria amparada legalmente. Aduz que a manutenção de tal exigência compromete os 

princípios da licitação como o da isonomia e o da competitividade, além de ferir o inciso XXI 

do art. 37 da Constituição Federal. Apresenta o Acordão 2769/2014-TCU-Plenário. Afirma que 

é notório que a inscrição no CRA só será obrigatória se a atividade desempenhada pela 

empresa tiver como escopo principal exploração da atividade de administrador, que para a 

própria atividade da empresa quer em sede de terceirização do serviço. Conclui, afirmando 

que não se pode interpretar que, havendo mera contratação de pessoal, necessariamente 

haverá necessidade do profissional de administração para o desempenho da atividade, aduz 

que esta 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.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Os Tribunais Pátrios e Corte de Contas têm se deparado com 

questionamentos sobre a necessidade de exigir o registro junto ao Conselho Regional de 

Administração competente nas licitações para a contratação de serviços terceirizados. Os 

referidos questionamentos têm origem no artigo 3º da Resolução Normativa do Conselho 

Federal de Administração, de 30 de setembro de 2010, in verbis: 

Art. 3º – Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs as Pessoas Jurídicas 

(PJ) de direito público e privado que explorem, sob qualquer forma, atividades 

de Administrador. 

A prestação de serviço à Administração Pública através da “organização de feiras, 

congressos, exposições e festas” constitui atividade sujeita ao registro no CRA, pois 

representa exercício de atividades de administração, área privativa do Administrador, em 

consonância com o art. 2º da Lei 4.769/65.  
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Registre-se, por oportuno, que o inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, autoriza o órgão ou 

entidade licitante a exigir, para fins de qualificação técnica dos interessados, “registro ou 

inscrição na entidade profissional competente”. 

Segundo as normas contidas nos artigos 5º, XIII, e 170, parágrafo único, ambos da 

Constituição Federal de 1988, o exercício de profissões e de atividades econômicas, via de 

regra, é livre. 

Todavia, há profissões e atividades econômicas cujo exercício está regulamentado por lei, 

como ocorre nos casos da advocacia (Lei nº 8.906/94), da administração de empresas (Lei nº 

4.769/65) e da engenharia e da arquitetura (Lei nº 5.194/66), dentre outras. Nesses casos, o 

exercício não é totalmente livre, devendo se amoldar às normas previstas na legislação de 

regência. 

Quem fiscaliza o cumprimento da regulamentação contida nas referidas normas de regência 

pelos profissionais e empresas são os chamados conselhos fiscalizadores das profissões, 

que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas sob a forma 

de autarquias. A título exemplificativo, citamos os Conselhos Seccionais da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, os Conselhos Regionais de Administração – CRA’s e os 

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA’s, dentre tantos 

outros. 

As referidas entidades, no exercício do poder de polícia, além de dar concretude às 

disposições legais, através da edição de atos normativos, promovem a inscrição dos 

profissionais e o registro de empresas do ramo em seus quadros, desde que cumpram as 

exigências legais e regulamentares para tanto. 

Para as empresas e profissionais cuja atividade se encontrar destituída de normatização em 

lei própria, não havendo, portanto, entidade fiscalizadora, não é legítimo incluir a exigência de 

registro ou inscrição nos editais de licitação. 

Com base nas alegações acima, é possível concluir que o Conselho Federal de 

Administração – CFA se considera entidade profissional competente para exercer a 

fiscalização das empresas que explorem, sob qualquer forma, a atividade de administração, o 

que conduz ao entendimento de que a inscrição dessas empresas neste Conselho se faz 

obrigatória. 
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A obrigação cadastral da organização de eventos no CRA da localidade em que atua a 

empresa, além de previsão legal, não constitui caráter restritivo à competição, mas confere 

maior segurança ao processo licitatório, garantindo a qualidade dos serviços prestados pelas 

prestadoras de serviços e evitando riscos de contratações com entidades desqualificadas 

tecnicamente ou inidôneas. 

Neste passo, também, vale trazer o Of. Circ. Nº 002/CRA/BA/Fisc. datado de 31/01/2018, em 

que no item 61 da tabela nele veiculada está claro que “organização de feiras, congressos, 

exposições e festas” é atividade sob a responsabilidade de fiscalização do CRA: 
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Sendo assim, concluímos que a exigência constante no Edital de que a empresa apresente a 

comprovação de registro da empresa e do administrador na entidade competente (CRA) da 

região em que estiver vinculada é legal e adequada para o certame. 

Com o propósito de buscar uma posição adequada à legislação que objetiva a segurança na 

contratação de serviços faz-se imprescindível o cumprimento da exigência do registro 

cadastral das empresas e do seu Administrador Responsável Técnico no Conselho Regional 

de Administração, nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei Federal 4.769/1965, bem como no art. 

5º da CF, bem como o registro dos Atestados de Capacidade Técnica junto ao 

CRA/BA.Improcedente a impugnação. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R)alega que a exigência de apresentação de atestado 

registrado no CRA não está prevista no rol taxativo do art. 30 da Lei 8.666/93 e que por isso é 

defeso aos órgãos e entidades da Administração Pública exigir de outra forma, sob risco de 

incidir na vedação legal do art. 3º da Lei 8.666/93 pelo comprometimento da competitividade. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: pelas mesmas razões expostas na decisão relativa à Razão de 

Impugnação (1R) acima, os atestados de qualificação técnica exigidos, necessariamente, 

devem estar convalidados pelo órgão de fiscalização profissional ao qual estão submetidos, 

não podendo a Administração Pública fazer qualquer juízo acerca da competência ou 

incompetência daquele órgão para executar atividade que ele se atribui a si próprio, conforme 

demonstrado exaustivamente acima. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R)alega que a exigência de comprovação de que o licitante 

possua em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas, profissional de nível 

superior na área de Administração, com registro válido na respectiva entidade profissional 

(CRA), detentor de atestado por responsabilidade técnica, encontra-se em desacordo com o 

disposto no art. 30, §1º, inciso I, parte final, da Lei 8.666/93, que somente legitima exigências 

dessa espécie quando se trata das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

ora licitado, o que não deveria ser aplicado ao pregão em questão.Aduz que a exigência 

relativa à qualificação técnica-profissional, restringe a competitividade e macula os preceitos 

constitucionais legais previstos na lei 8.666/93, uma vez que exigência de atestado referente 

à qualificação técnico-profissional não é prática que deve ser utilizada nos certames 

licitatórios e vai em sentido contrário à doutrina e jurisprudência do TCU. Aponta que entre o 

pregão e a adjudicação algum profissional indicado pela licitante pode ficar impedido sem 

culpa da licitante, o que tornaria os documentos apresentados na fase de habilitação 
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inválidos. Conclui requerendo postergação do prazo para recebimento das propostas 

alegando que necessita de tempo para viabilizar a exigência do atestado, bem como seu 

registro junto ao CRA, uma vez que os Conselhos possuem prazo consideravelmente 

extensos para a prática de qualquer ato, fugindo assim da alçada da licitante. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Quanto a este argumento, também não há de proceder à 

impugnação. Assim como o licitante pode perder algum profissional de seu quadro, também 

pode deixar de pagar algum tributo e não ter a certidão de regularidade fiscal exigida; ou pode 

perder alguma condição de crédito que lhe permita ter fornecedores/prestadores com prazos 

ou preços mais vantajosos e assim encarecer os seus preços onerando sua proposta.  

O risco do negócio do licitante apenas a ele pertence, não podendo ser compartilhado com a 

administração pública, que detém a prerrogativa de exigir quais qualificações e características 

uma empresa deve ter para com ela contratar. 

Finalmente, aumentar prazo para que determinado licitante possa ter tempo de angariar a 

documentação exigida no edital é imoral e improbo. A licitação está publicada e suas regras 

estão postas. À administração só interessa contratar com quem detenha, na data em que ela 

necessita, as condições de participação exigidas, sendo absolutamente improcedente o 

argumento da impugnante. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada 

por VIVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 12 de fevereiro de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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