
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.093/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00923/2022-97

IMPUGNANTE: Conselho Regional de Administração.

OBJETO:  Registro  de Preços para  a contratação de empresas  especializadas  em terceirização de

serviços, para a categoria de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, higienista hospitalar, higienista

predial, maqueiro, recepcionista, roupeiro, porteiro, almoxarife e carregador.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS

ESPECIALIZADAS EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNA-

ÇÃO  AO  EDITAL.  PROFISSIONAL  DEVIDAMENTE  REGISTRADO

NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE. ATESTADOS EMI-

TIDOS PELO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE. DESNE-

CESSÁRIO. ACÓRDÃO TCU. IMPROCEDENTE. 

PRELIMINARMENTE

A licitação pública é processo sele vo, mediante o qual a Administração Pública oferece

igualdade de oportunidades a todos os que com ela queiram contratar, preservando a equidade no

trato do interesse público, tudo a fim de cotejar propostas para escolher uma ou algumas delas que

lhe sejam as mais vantajosas. Na qualidade de processo sele vo em que se procede ao cotejo de pro-

postas, a licitação pública pressupõe a viabilidade da compe ção, da disputa. Se não houver viabili-

dade de compe ção, por corolário, não haverá licitação pública.

Cabe ressaltar que o interesse em fornecer produtos ou prestar serviços para a Administra-

ção Pública é legí mo e salutar para a compe vidade do certame desde que se u lize de condutas

que respeitem o ordenamento norma vo referente ao tema. Mero inconformismo sem respaldo le-

gal não contribui para o interesse público.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Às 14:30 horas do dia 12-08-2022, foi protocolado via e-mail impugnação administra va ao

edital pelo Conselho Regional de Administração – CRA, sob a qual passamos a nos posicionar.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 24, do Decreto 10.024/2019 prevê que a impugna-

ção deverá ser apresentada até 03 (três) dias úteis antes da data de início da licitação (grifo nosso)

senão vejamos:
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Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,

por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anterio-

res à data fixada para abertura da sessão pública.

Assim, considerando que a data da sessão está marcada para o dia 16 de agosto de 2022, o

prazo final para apresentar a impugnação ao instrumento convocatório terminaria no dia 11 de agos-

to de 2022. Assim, verifica-se que a peça foi protocolizada de forma INTEMPESTIVA.

Não obstante, em razão do interesse público e do poder de autotutela que a Administração

Pública é dotada para zelar pelos bens que integram seu patrimônio, será analisado e respondido o

ques onamento em respeito ao direito de pe ção.

DO   RELATÓRIO:  

A impugnante solicita a re ficação do edital para que passe a constar os seguintes termos: 

1.  Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional compe-

tente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou servi-

ço de caracterís cas semelhantes, para fins de contratação;

2. Cer dões ou atestados, regularmente emi dos pelo conselho profissional competente,

que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de comple-

xidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos com-

probatórios emi dos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

3. Registro ou inscrição na en dade profissional competente;

4. Juntou Acórdão do Conselho Federal de Administração;

5. É o que importa relatar.

DA DECISÃO:

Pleiteia o Conselho de Administração a re ficação do edital para que conste na exigência de

qualificação técnica a apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de

caracterís cas semelhantes, para fins de contratação; Cer dões ou atestados, regularmente emi dos

pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como do-

Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – CEP 59025-520 Natal/RN
Tel.: (84) 3232-4985 – E-mail: pregao.semad@natal.rn.gov.br

Site: www.natal.rn.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cumentos comprobatórios emi dos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei e o Registro ou inscrição na

en dade profissional competente.

Em que pese exis r Acórdão do Conselho Federal de Administração em que julga obrigató-

rio o registro das empresas prestadoras de serviços terceirizados - Locação de Mão-de-Obra nos Con-

selhos Regionais de Administração, os serviços descritos no Pregão não dizem respeito à a vidade

fim de administração para jus ficar o registro no Conselho.

Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União que manifestou-se sobre este as-

sunto através do Acórdão 4608/2015 – 1ª Câmara.

Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as empresas de locação de mão de

obra estejam registradas no Conselho Regional de Administração, (grifo nosso) uma vez que

a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão

de sua a vidade básica     ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos ter-

mos do art. 1º da Lei 6.839/80.

Voto:

8. A jurisprudência desta Corte de Contas vem se assentando no sen do de não ser exigível

das empresas de locação de mão de obra o registro nos Conselhos Regionais de Administra-

ção – CRA para a par cipação nas licitações da administração pública federal. Somente nos

casos em que a a vidade fim das empresas licitantes esteja diretamente relacionada à do

administrador é que a exigência de registro junto a Conselho Regional de Administração se

mostra per nente. Não é o caso da contratação de serviços de vigilância armada objeto do

pregão em questão. (v.g. Acórdãos 2.475/2007, 1.449/2003 e 116/2006, todos do Plenário e

Acórdão 2.308/2007 – 2ª Câmara.)

Como  podemos  ver  existem  diversos  Acórdãos  sobre  o  tema  (Acórdãos  2.475/2007,

1.449/2003 e 116/2006 – Plenários, Acórdão 2308/2007 – 2ª Câmara e Acórdão 4608/2015 – 1ª Câ-

mara).

Neste sen do, não seria per nente a exigência de registro junto ao Conselho Regional de

Administração nas licitações para contratação de serviços que envolvam prestação de serviços tercei-

rizados, na medida em que a a vidade-fim de tais empresas não se relaciona diretamente com ações

de administração.
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Não só o TCU manifestou-se sobre a ilegalidade da exigência de registro no CRA de empre-

sas prestadoras de serviços terceirizáveis, os Tribunais também possuem o mesmo entendimento,

vejamos dois casos:

Apelação Cível: AC 0008214-16.2007.4.05.8000 AL 0008214-16.2007.4.05.8000 (h ps://trf-

5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8329790/apelacao-civel-ac-456790-al-0008214-1620074058000/

inteiro-teor-15221364) – TRF 5ª Região

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. OBRIGATO-

RIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CRA). INEXISTÊNCIA. HONORÁ-

RIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sen do de que é a a vidade 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 a vidade-fim não se compreendem os atos priva vos do pro-

fissional de Administração, não estando obrigada, pois, ao registro no Conselho Regional de

Administração (CRA) (grifo nosso).

3. Fixação dos honorários advoca cios 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

(h p://www.jusbrasil.com/topico/10736147/par%25C3%25A1grafo-4-ar go-20-da-lei-n-

5869-de-11-de-janeiro-de-1973 ), do art. 20

(h p://www.jusbrasil.com/topico/10736397/ar go-20-da-lei-n-5869-de-11-dejaneiro-de-

1973)  do  CPC  (h p://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%25C3%25B3digo-processo-

civil-lei-5869-73), pelo que devem assim ser man dos.

4. Apelação e remessa oficial improvidas.

Ainda nesta mesma Apelação Civil, o Relator entende, que:

Uma empresa que explora a vidade de prestação de serviço de limpeza, conservação e servi-

ços correlatos, seguramente desenvolve a vidades que, se encaradas isoladamente, a sub-

meteriam a um número infindável de órgãos profissionais, o que tornaria impossível ou ex-

tremamente di cil o exercício dessa a vidade, na contramão do interesse público pelo exer-

cício normal da a vidade econômica de emprego, que deve ser o interesse maior buscado
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pela lei. Por isso, tem-se entendido que somente a a vidade principal exercida pela empresa

se submete à fiscalização e ao controle do conselho profissional respec vo.

É notório a ausência de uniformização de entendimento entre o Conselho de Administração

e demais órgãos de controle o que acaba gerando dúvidas quanto à exigência ou não nos instrumen-

tos convocatórios. 

Sendo assim, considerando que os órgãos de controle como TCU, os Tribunais e o STJ, tem

entendimento de que as empresas cujas a vidades de Prestação de Serviços Terceirizáveis não são

obrigadas a ter registro nos Conselhos Regionais de Administração, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO

de impugnação formulado pelo Conselho Federal de Administração.

A tulo de informação, o Pregão  foi suspenso por solicitação da Secretaria Municipal de

Saúde para incluir outros serviços no termo de referência.

Restou demonstrado que o fim público foi a ngido, tendo a Administração dada ampla

transparência a todo o procedimento.

Respeitosamente, Natal/RN, 15 de agosto de 2022.

Josemar Tavares Câmara Junior

Matrícula: 43.152-4

Pregoeiro/SEMAD
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