
 

 
ESCLARECIMENTO 01/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015-C ODONT. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da Empresa Primer Inteligência em Serviços 
Ltda - 
CNPJ de N° 10.998.183/0001-30 , datado de 26 /06/2015, relativamente ao Pregão 

Eletrônico Nº 01/2015, o Sr Pregoeiro, consultada a Assessoria Jurídica, exarou o seguinte 
esclarecimento: 
 

Em 29 de junho, via e-mail, o pregoeiro respondeu a empresa, modificando o 
entendimento do Edital.  
 

No entanto, depois de acurada análise do que prevê a Lei 8.666/1993 e a praxes da 
cobrança de tal exigência nos Editais com o mesmo objeto no âmbito do Estado, impondo 

um dever da Administração em fazê-lo, em razão do interesse público envolvido, o 
pregoeiro retifica o esclarecimento, dando ciência a todos os interessados da manutenção 
da exigência editalícia prevista em seu item 8.5.2. 

 
1) Quanto ao questionamento: 
 

Solicita-se esclarecimento ao Pregoeiro quando o edital solicita apresentação 

do atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CRA quando, 

Segundo o Tribunal, a exigência quanto ao registro em entidade profissional 

deve guardar estrita relação com a atividade-fim dos licitantes, o que não se 

verifica no caso em tela. 

Esclarecimento: Primeiramente, é preciso reconhecer a falta de clareza das 
normas vigentes que estabelecem o plexo de atividades subordinadas ao controle dos 

Conselhos Regionais de Administração.  
A Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de setembro de 2010, prescreve: “Art. 30 Serão 
obrigatoriamente registradas nos CRAs as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e 
privado que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.” 

 
Especificamente sobre os serviços terceirizados, o CFA, no Acórdão nº 01/97 – 

Plenário, acabou por “julgar obrigatório o registro das empresas prestadoras de serviços 
terceirizados (limpeza e conservação, segurança e vigilância, copeiragem e outros), cuja 
execução requer o fornecimento de mão de obra, nos Conselhos Regionais de 
Administração, por ficar caracterizadas atividades típicas do profissional Administrador, tais 
como: recrutamento, seleção, admissão, treinamento, desenvolvimento, movimentação e 
supervisão de recursos humanos”. (Grifamos.) 

 
A partir disso, é possível concluir que o Conselho Federal de Administração – CFA se 

considera como 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. 

 
Em manifestações pretéritas, o Tribunal de Contas da União manifestou-se no 

sentido de que a exigência da inscrição junto ao CRA competente nos casos de 



terceirização de serviços seria válida. 

 
É o caso, por exemplo, do Acórdão n° 2783/2003 – Primeira Câmara, oportunidade 

na qual ficou assentado que seria “notório que empresas de conservação e limpeza devem 
ter lastro na área do conhecimento sobre Administração, haja vista as atividades de 
gerenciamento e execução de atividades laborais, o que justifica sem maiores problemas 
tal exigência do registro no CRA”. (Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Sessão em 

11/11/2003.) 
 
Já em manifestações mais recentes, o TCU vem se posicionado no sentido de que a 

exigência, quanto ao registro em entidade profissional, deve guardar estrita relação com a 
atividade-fim dos licitantes, indicando uma alteração de entendimento. 

 

No Relatório do Acórdão n° 1841/2011 – Plenário (o qual foi integralmente acolhido 
pelo Ministro Relator), por exemplo, ficou consignado que o TCU não concorda “com a 
manifestação do CRA no sentido de que os serviços objetos da licitação em tela, por 
envolverem atividades de administração e seleção de pessoal com locação de mão de obra, 
se enquadram como atribuições específicas do campo do administrador”. (Relator: Ministro 

Augusto Sherman Cavalcanti. Sessão em 13/07/2001.) 

 
Como se pode perceber, a questão é extremamente polêmica e controvertida. De 

todo modo, inclina-se a entender que não é obrigatória a inscrição das empresas no 
Conselho Regional de Administração – CRA, cuja atividade-fim não está relacionada com 
aquelas atividades típicas de administração, previstas no art. 2º da Lei nº 4.769/65 e no 

art. 3º do Decreto nº 61.934/67. Tal diretriz, nos moldes já expendidos, é também seguida 
nas manifestações mais recentes do Tribunal de Contas da União e daquelas exaradas pelo 
Poder Judiciário. 

 
Seguindo essa linha de raciocínio, é possível concluir, como regra, que não seria 

pertinente a exigência de registro junto ao Conselho Regional de Administração nas 

licitações para contratação de serviços que envolvam prestação de serviços terceirizados, 
na medida em que a atividade-fim de tais empresas não se relaciona diretamente com 
ações de administração. 

 
Não obstante, quando se trata de exigência em relação ao Atestado de 

Capacidade Técnica junto ao órgão competente, a exigência não se mostra 
irrazoável. 

 

De início, é bom ressaltar que o item 8.5.2 não exige que as empresas licitantes 
estejam inscritas no Conselho Regional de Administração, mas tão apenas que o atestado 
de capacidade técnica esteja registrado no referido Conselho.   

 
 Ademais é certo que tal exigência constitui segurança na contratação, a fim de 

preservar o interesse público. Há respaldo legal e jurisprudencial para que essa exigência 

de habilitação seja feita, nestes moldes. Tampouco haveria que se falar em restrição à 
concorrência, sendo que todos aqueles que cumprirem este requisito objetivo estarão 
aptos a participar do certame.  

 
 Conclui-se, pois, que a exigência contida no item 8.5.2 do Edital não é 

desarrazoada e encontra respaldo até mesmo na Lei de Licitações:  



 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
(...)  
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos;  

(...)  
§ 1o  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 registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos (grifamos);  

 

O Tribunal de Contas da União, por sua vez, também sedimentou entendimento 
pela viabilidade de se exigir que, em contratos que envolvam a locação de mão de obra, 
seja apresentado atestado de capacidade técnica registrado no Conselho Regional de 

Administração. Em Voto do Ministro Aroldo Cedraz:  
 

(...) É de bom alvitre ressaltar que a jurisprudência do próprio Tribunal 
de Contas da União coaduna com o nosso entendimento. De maneira 
especial, o TCU considerou improcedente a representação formulada pelo 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura contra o SERPRO - 
Serviço Federal de Processamento de Dados em função da exigência de 
atestados de capacidade técnica certificados pelo CRA em licitação cujo 
objeto era a locação de mão de obra para manutenção predial - Decisão/TCU 
468/96-Plenário. Firmou o entendimento, pois, de que não há ilegalidade na 
exigência ao acolher o voto do Exmo Sr. Ministro Relator Humberto 
Guimarães Souto, que assim se manifestou, in verbis:  

...não ficou configurada restrição à competitividade do certame como 
alegado pelo CREA/DF, vez que a exigência do aludido registro se 
enquadraria no art. 30, inciso I, da citada Lei 8.666/93, que prevê na 
qualificação técnica dos licitantes o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente.  

Portanto, tanto sob o ponto de vista legal quanto sob o ponto de vista 
jurisprudencial desta ilibada Corte de Contas, a citada exigência editalícia 
deve sim estar como elemento condicionante à participação do certame." 
(TCU - 041.586/2012-3)  

 
 Diante de tudo isso, pode-se concluir que a jurisprudência e a lei de licitações 



respaldam a exigência de que os atestados sejam registrados nas entidades competentes, 

não se tratando de exigência desarrazoada; muito pelo contrário, trata-se de praxe nas 
contratações que envolvam contratação de serviços de conservação e limpeza no âmbito 
da Instituição. 

  
 Mais que isso, o próprio Serviço Jurídico deste Centro Odontológico não vislumbrou 

impedimento para esta exigência, tendo o Edital e seus anexos recebido parecer favorável 

para prosseguimento do certame. 
 

2) Decisão  

 
Desta forma, seguindo entendimento da Assessoria Jurídica, insculpido nos 

princípios que regem a licitação pública, especialmente da competitividade, legalidade e 

isonomia e na competência prevista no Edital, RESOLVE: 
 

a) Receber o presente Pedido de Esclarecimento. 
 

b) Retificar o esclarecimento anterior, enviado à empresa que formulou o pedido de 

esclarecimento; 
 

c) Esclarecer que a exigência contida no item 8.5.2 do será considerada para todos os 

efeitos pelo pregoeiro, em relação a todos os licitantes participantes, nos termos 
previstos no Art. 30, II, § 1º da Lei. 8666/1993, ou seja, com registro junto a 
qualquer das “Entidades Profissionais Competentes”, seja ela CRA ou 

qualquer outra porventura existente. 
 

d) Considerando-se que tal medida não altera e nem afeta na apresentação das 

propostas comerciais e do objeto do certame, nos termos do § 2º do art. 11, do 
Dec. Est. 44.786/2008,  a data/hora de Abertura do Pregão Eletrônico permanecem 
inalterados. 

 
Belo Horizonte, 01 de junho de 2014. 
 

Renato Alves Pereira, 1º Ten PM 
Pregoeiro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ESCLARECIMENTO 02/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015-C ODONT. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento da Empresa CAPE Incorporadora de Serviços 
Ltda - 

CNPJ de N° 15.312.517/0001-93, datado de 26 /06/2015, relativamente ao Pregão 
Eletrônico Nº 01/2015, o Sr Pregoeiro, consultada a Assessoria Jurídica, exarou o seguinte 
esclarecimento: 

 
1) Inicialmente, o item 3 do Edital do certame prevê a realização de uma visita técnica por 
parte do licitante para esclarecimento de dúvidas, inspeção e coleta de informações 

diversas relacionadas ao Edital e seus anexos e demais dados que possam influenciar na 
apresentação da proposta; 
 

2) Quanto aos questionamentos: 
 

1. A licitante vencedora terá que disponibilizar preposto em horário integral para 
permanecer nas dependências da contratante? Ou o proposto poderá ser o supervisor da 
empresa, e quando necessária será descolado de imediato até as dependências do 

contratante? 
 
Esclarecimento: No item 10.5 da minuta do Contrato, anexo ao Edital e parte integrante 

deste, está explícito que “A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, 
na própria empresa da contratada, para representá-la na execução do contrato”, logo, o 
preposto deve estar disponível, quando acionado, para representar a contratada perante 

qualquer evento envolvendo o aludido contrato, sem necessidade de que este preposto 
permaneça no Centro Odontológico. 
 

2. Conforme súmula 448, II do TST, “Os trabalhadores que manuseiam lixo e realizam a 
limpeza de banheiro público em ambientes de grande luxo de pessoas devem ser 
equiparados aos empregados que coletam resíduos urbanos”, nesse caso as empresas 

participantes do certame deverá cotar em sua proposta as despesas com adicional de 
insalubridade em grau máximo (40%) para os trabalhadores que efetuar limpeza dos 
banheiros, conforme decisão do TST? 

 
Esclarecimento: A aplicação da Súmula em questão somente seria possível em uma 

eventual ausência de uso do equipamento de segurança, capaz de anular os efeitos dos 
riscos para o qual se exige o grau máximo, conforme se verifica na NR do MTE nº15, item 
15.4, 15.4.1 e seus desdobramentos, seguindo-se o entendimento da Resolução 194/2014 

do TST, portanto, considerando-se que no Edital exige o EPI necessário para a segura 
execução dos serviços, o prescrito na aludida Súmula, em seu inciso II, somente faria 
sentido em um eventual descumprimento da obrigatoriedade do uso do EPI, durante a 

execução do contrato. 
 

3. A lista de materiais de limpeza e higienização, não consta o fornecimento de papel 
toalha. Perguntamos: O Centro Odontológico fornecerá os papéis toalha? 
 

Esclarecimento: Sim. Não há necessidade do fornecimento do papel toalha por parte da 
contratada, este item ficará a cargo da contratante. 
 

4. Conforme Cláusula Quarta (pág 50), a licitante vencedora só poderá reajusta o contrato 



após 12 (doze) meses, referentes a insumos conforme INPC. Perguntamos: O reajuste 

referente à matéria trabalhista (salário, benefícios e etc), poderá ser reajustado 
imediatamente assim que homologada a CCT/2016? 
 

Esclarecimento: A repactuação, embora não prevista em contrato, é direito previsto na 
8666/93. Pode ser feita a qualquer tempo, desde que efetivamente demonstrado. Assim, 
caso haja dissídio coletivo alterando os valores da categoria, poderá a empresa pleitear o 

reajuste, nos moldes da repactuação e a partir da data em que tal evento ocorrer. 
 
De todo modo, tal medida não altera e nem afeta na apresentação das propostas 

comerciais e do objeto do certame, nos termos do § 2º do art. 11, do Dec. Est. 
44.786/2008, pelo que permanece a data e hora originais para o início do Pregão 
Eletrônico. 

 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2014. 

 
Renato Alves Pereira, 1º Ten PM 

Pregoeiro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ESCLARECIMENTO 03/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015-C ODONT. 

 
Utilizando-se do poder de autotutela e considerando-se o erro material constante 

do item 4.2 do Termo de Referência do Edital do Certame, página 28, faço publicar o 

seguinte esclarecimento: 
 
No Termo de Referências, Item 4.2, página 28, a data indicativa do exercício de 

2016 deve ser desconsiderada, haja vista que a proposta vencedora tem validade por 60 
dias e a licitação se realiza para o exercício vigente, portanto, o inicio da prestação dos 
serviços se dará após a assinatura do contrato e dentro da validade da proposta 

ganhadora do certame. 
 
De todo modo, tal medida não altera e nem afeta na apresentação das propostas 

comerciais e do objeto do certame, nos termos do § 2º do art. 11, do Dec. Est. 
44.786/2008, pelo que permanece a data e hora originais para o início do Pregão 

Eletrônico. 
 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2015. 

 
Renato Alves Pereira, 1º Ten PM 

Pregoeiro Oficial 

 
 
 


