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ILMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPÓLIS
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2022

A JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.603.653/0001-80, localizada na Rua Carlos Boero, 3477 – Sala
C – Porto Velho/RO, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar Impugnação ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 10/2022, com fundamento no Art. 18 do Decreto nº 5.450/2005 e Art. 18 do
Decreto 10.024/19, mediante as razões a seguir expostas:
1. DOS FATOS
Em síntese, a impugnante tomou conhecimento do Pregão Eletrônico, regido pelo Edital
n.º10/2022, o qual tem como objetivo a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA. Ocorre que, compulsando-se os autos do presente Edital e
Termo de Referência, a empresa impugnante percebeu que a d. CPL trouxe, em seu subitem
15.5 do Edital, a exigência de registro no Conselho Regional de Administração (CRA) bem como
apresentação de atestado registrado no conselho pelo ADMINISTRADOR responsável, e ainda
diversas exigências não legais para o objeto, visto que são diversas atividades licitadas da qual
grande parte não faz parte das atividades sob a fiscalização do CRA.
Percebe-se, então, que o órgão inseriu como exigência de qualificação técnica do licitante
o registro no CRA para todos os itens. No entanto, tal exigência não é cabível para diversas
profissões como: Serviço de carpintaria, pintura, preparo de alimentos, condução de veículos
entre diversos outros, vsito não esta sendo contratado o serviço de Administrador e sim diversos
serviços em de auxílio e acessórios, grande parte de nível básico, sendo assim essa exigência
não possui amparo normativo, e que confronta o artigo 30 da lei 8.666/93.
Tal disposições, no entanto vislumbram a necessidade de retificação do instrumento
convocatório, sob risco de se incorrer em afronta direta aos princípios norteadores da Lei de
Licitações Públicas e as legislações específicas de cada classe envolvida na contratação,
conforme restará demonstrado doravante.
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2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
2.1. Impugnação do Item 15.5 do Edital
Inicialmente, cumpre revelar, que o artigo 1º da Lei 6.839/1980, cuida do registro das
empresas em entidades competentes de fiscalização:
Art. 1º 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. (grifo nosso)

Conforme dicção deste dispositivo, compreendese 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. Diante disso, torna-se necessário
destacar que conforme o Lei nº 4.769 de 09 de setembro de 1965, que instituiu e regulamentou
a profissião de Técnico em Administração, Administrador, vejamos:
Art 3º O exercício da profissão de Técnico de Administração é privativo:
a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no
Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido,
cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961;
b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administração, após a
revalidação do diploma no Ministério da Educação e Cultura, bem como dos diplomados,
até à fixacão do referido currículo, por cursos de bacharelado em Administração,
devidamente reconhecidos;
c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou
diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na data da vigência
desta lei, cinco anos, ou mais, de atividades próprias no campo profissional de Técnico de
Administração definido no art. 2º. (Grifo nosso).

Deve ser destacado ainda que perante a classe de Administrador, de nível superior, a
classe está sujeita a fiscalização do exercício da sua profissão, conforme regulamenta a Lei
4.769/65, Art. 7º, cuja atribuição recaem sobre os profissionais que executam atividades
diretamente ligadas as funções administrativas de nível técnico e superior.
Considerando todas as atividades e itens que serão licitados no certame, percebe-se que
essa exigência não recai para diversos itens vejamos:

IT

TODAS AS SECRETARIAS
Atividade

Exigência do
CRA
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Serviço de rotinas administrativas
Serviços de apoio operacionais
Serviço de preparação e distribuição de alimentos
Serviço de carpintaria
Serviço de condução de veículos leves
Serviço de condução de veículos pesados
Serviço de operação de máquinas pesadas
Serviço de manutenção predial
Serviço de pintura
Serviço de controle de acesso
Serviço de recepção
Serviço de auxiliar de manutenção predial
Serviço de vigilância diurna 12x36h
Serviço de vigilância noturna 12x36h

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Diante desses fatos é notório, que a única atividade a ser licitada que é competência de
fiscalização do CRA é o item 1, considerando as atribuições e atividades que serão
desenvolvidads, conforme consta no Item 3.1 do Termo de Referência, vejamos:
3.1. Serviços de Rotinas Administrativas: Receber, registrar, arquivar e encaminhar
documentos; Dar atendimento às solicitações de empregados e do público em geral;
Preencher, quando necessário, requisições e formulários; Controlar e requisitar material
de expediente; Executar serviços de datilografia e digitação, copiando textos e
preenchendo quadros, tabelas, fichas e documentos diversos; Efetuar lançamentos
simples em livros de registros, executar outras tarefas que se incluam, por similaridade,
no mesmo campo de atuação. Exigência: Nível Médio

Destacamos que esse assunto já foi exarado em diversos Acórdãos do TCU e já se
encontra devidamente consolidado, conforme abaixo:
Acórdão 2475/2007 – Plenário
As empresas de segurança e vigilância não estão obrigadas, por lei, quando no
desempenho de sua atividade-fim, a realizar registro junto aos Conselhos Regionais de
Administração para fins de participação em certame licitatório.
Acórdão 1841/2011 – Plenário
Atividades não relacionadas às específicas dos profissionais de Administração não exigem
registro perante o Conselho Profissional da categoria.
Acórdão 4608/2015 – Primeira 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, uma vez que a
obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão
de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos
termos do art. 1º da Lei 6.839/1980.

Não obstante o tema já ter sido descutido e pacificado junto ao TCU, deve-se destar
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diversos entendimentos jurisprudenciado via processos judiciais, vejamos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CRA).
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que é a atividade 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 atividade-fim não se compreendem os
atos privativos do profissional de Administração, não estando obrigada, pois, ao
registro no Conselho Regional de Administração (CRA) (grifo nosso).
3.Uma empresa que explora atividade de prestação de serviço de limpeza, conservação e
serviços correlatos, seguramente desenvolve atividades que, se encaradas isoladamente,
a submeteriam a um número infindável de órgãos profissionais, o que tornaria impossível
ou extremamente difícil o exercício dessa atividade, na contramão do interesse público
pelo exercício normal da atividade econômica de emprego, que deve ser o interesse maior
buscado pela lei. Por isso, tem-se entendido que somente a atividade principal exercida
pela empresa se submete à fiscalização e ao controle do conselho profissional respectivo.
(Apelação Civel : AC 0008214-16.2007.4.05.8000 AL 0008214-16.2007.4.05.8000 – TRF
5ª Região)
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.
1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional
relaciona-se à atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela
qual as empresas de segurança e vigilância não se sujeitam a registro no Conselho
Regional de Administração.
2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas
no certame à apresentação de certidão comprobatória de sua inscrição perante o
CRA.
3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não
estão inseridas as executadas pelas empresas de vigilância e segurança. As
empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à inscrição no CRA pois na
atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.
3. Remessa oficial improvidas. (Grifo nosso)
(REMESSA EX-OFFICIO EM MS N º 2001.31.00.000229-5/AP)

ADMINISTRATIVO. EMPRESA CUJA ATIVIDADE PREPONDERANTE É A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE EDIFICAÇÕES E CORRELATOS –
DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
1. Empresa cuja atividade básica é a prestação de serviços, conservação e limpeza
de edificações e correlatos, não exercendo atividade-fim na área de administração,
não está sujeita à fiscalização pelo CRA nem obrigada a registrar-se nele. (Grifo
nosso).
(Apelação Cível 2006.51.01.022714-3 – TRT 2ª Região)
Noutro giro, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, vale a transcrição
dos artigos 2º e 15, da Lei 4.769/65 , in verbis:

Rua Carlos Boero, 3477 – Sala C, Costa e Silva, CEP: 76.803-586 – Porto Velho/RO
CNPJ: 40.603.653/0001-80
(69) 99241-4101 / (69) 98408-3526
www.grupofromhome.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDPDB5SWRZCCMMNK+QNW9W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Heliópolis

Quinta-feira
17 de Fevereiro de 2022
19 - Ano IX - Nº 1488

“Art. 2º – A atividade profissional de Administrador será exercida como profissão liberal ou
não, mediante:
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia
intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e
controles dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de
pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração
financeira, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais,
bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. “.
(grifei).
(…)
“Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades e
escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnnico de
Administração, enunciadas nos termos desta Lei.”. (Grifei)
Logo, está obrigada a ser registrada no Conselho Regional de Administração a empresa
cuja atividade fim esteja prevista no rol do art. 2º da Lei nº 4.769/65, supra citado.
In casu, no contrato social (fls. 12/16) da Apelada – MURALHA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA. – consta:
“CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetivo social a prestação de serviços de
limpeza em geral, mão-de-obra especializada, conservação, porteiros e jardinagem.”
Nos presentes autos, o CRA argumenta que a atividade da Apelada está contida no campo
da atividade profissional do administrador, porque em “seus objetivos sociais, existem
atividades típicas de administração. Conforme já informado inicialmente, as empresas que
desenvolvem atividades típicas de administrador deverão ser registradas, por força do art.
15 da Lei Federal nº 4.769/65. Ela não pode, em hipótese alguma, eximir-se de uma
obrigação legalmente imposta.”.
Porém, a sua irresignação não deve prosperar, uma vez que a atividade-fim da
Apelada é a prestação de serviços de limpeza em geral, não estando inserida nas
atividades típicas do administrador.
(STJ, SEGUNDA TUMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1045731/RJ, DJe
09/10/2009)

Assim, em respeito ao princípio da legalidade e por encontra-se sujeito aos mandamentos
da Lei e as exigências do bem comum, não tem o Poder Público a faculdade de tratamento
diferente do disposto na legislação, carecendo assim a necessidade de RETIFICAÇÃO das
condições de habilitação das licitantes, retirando a exigências constantes no Item 15.5 do
Edital, aplicando-se a mesma somente as atividades desenvolvidas no Item 1 da Tabela
de atividades constante no Item 2.1 do Termo de Referência.
3. DOS PEDIDOS IMPUGNATÓRIOS

Ante o exposto, requer-se o recebimento da petição e o acolhimento da presente
IMPUGNAÇÃO, objetivando-se:
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a) Manutenção da exigência de registro do CRA, atestado de capacidade técnica registrado
no CRA e ainda comprovação de profissional administrador, apenas para o Item 1 da
tabela constante no Item 2.1 do Termo de Referência: Serviço de rotinas
administrativas.
b) Retirada das exigências de CRA, atestado de capacidade técnica registrado no CRA e
comprovação de profissional Administrativo para os itens 2 à 14 da tabela constante no
Item 2.1 do Termo de Referência.

E assim agindo, estará convicto que os princípios da ampla concorrência e da segurança
jurídica foram devidamente respeitados, por ser medida da mais lídima justiça.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2022

Geiferson Santos do Nascimento
Sócio Proprietário
CPF:010.428.532-07
Assinado Digitalmente conforme Lei 14.063/2020
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