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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - PP081-2019
1-Trata-se de pedido de impugnação ao Recurso suscitado pelo CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, no âmbito do PREGÃO PRESENCIAL ARP
N°. 081/2019, pugnando pelo não acolhimento da impugnação com retirada das exigência
constantes dos itens 5.2. e 5.3 do Título VIII do Edital para que segundo entendimento da
impugnante seja garantida ampla participação no certame.
2-Verifica-se a regularidade e a tempestividade da impugnação atendendo ao previsto no
art.41, § 2º da Lei de Licitações.
3-De fato, consta no Edital (item 5.2) exigências para que os interessados no certame, cujo
objeto se refere a contratação de Empresas Especializadas para a prestação de serviços
de integração de estagiários oriundos das Instituições de Ensino, apresentem para fins de
comprovação de qualificação técnica o Registro da Licitante no Conselho Regional de
Administração do Estado da Bahia – CRA –BA ou registro secundário, acaso se trate de
Empresa sediada fora do estado da Bahia.
4- E também no item 5.3 cuidou o Edital de solicitar comprovação pelo licitante quanto à
existência em seu quadro permanente como empregado ou autônomo, sócio, ou
procurador, profissional de nível superior detentor de certidão de acervo técnico CAT
emitida pelo CRA-BA bem como Alvará de Funcionamento.
DA ANÁLISE E JULGAMENTO
5-Analisando a impugnação apresentada pelo CIEE se constata que as exigências
editalícias foram pautadas com estrita conformidade com a legislação vigente conforme se
demonstra em breves linhas.
6-No presente caso o Ente Público decidiu por contratar através de Licitação, uma
Empresa Especializada, em recrutar estagiários para trabalhar nas dependências do
próprio ente, de modo que o objeto do futuro ajuste, em função da sua própria natureza
exige EXPERTISE em Administração de Recursos Humanos e em Gestão de Pessoas, já
que a futura contratada será a responsável pela seleção de estagiários.
7-Neste caso está plenamente caracterizada a necessidade de que a Empresa licitante
seja devidamente inscrita na Entidade Profissional Competente, no caso o CRA –BA e
também se revela indispensável que o responsável pela prestação dos serviços detenha
as competências que o situam no campo de atuação do Administrador, razão pela qual
plausível dentro do patamar da razoabilidade que seja exigido atestado devidamente
registrado no CRA, exigência que não afronta a regra da competição.
8.Neste sentido é evidente que o instrumento convocatório do presente processo licitatório,
contemplou as exigências típicas e legalmente aplicáveis ao certame em face do objeto
licitado e neste sentido entendemos serem infundadas as razões da impugnante visto que
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as exigências não caracterizam qualquer irregularidade que obstem a ampla competição
ou acarretem qualquer tipo de condição que traduz vantagem a qualquer competidor, pois,
para executar um serviço típico de administração e mediante contrato com o Poder Público
estas exigências se revelam completamente adequadas.
9- Neste sentido anexamos o Acordão de nº 891/2018 do Plenário do TCU em que foi
Relator o Ministro José Múcio Monteiro verbis:
“A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade
econômica –financeira das licitantes desde que compatíveis com o objeto a ser licitado,
não e apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo essa exigência a
mínima capaz de assegurar que a Empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou
serviços pactuados”
10- Diante do exposto, decide o Pregoeiro Oficial por conhecer da IMPUGNAÇÃO
interposta pelo CIEE e no mérito negar-lhe provimento mantendo inalterado o Edital e
determinando o prosseguimento do certame.

Teixeira de Freitas, 26 de Agosto de 2019
Alan Rodrigues Pereira - PREGOEIRO
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