
                                             
ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 

 

Objeto: AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA  UBORDINADA DE 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COPA E MANUTENÇÃO NO  DIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME  SPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
PRESENTE EDITAL E ANEXOS, ATRAVÉS  E POSTOS DE SERVIÇOS:  ITEM I – 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA;  ITEM II –  COPA; ITEM III – SUPORTE PARA 
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. 

Pedido de Impugnação.  

Pregão Eletrônico. Processo TCE/003370/2018 
Impugnante: E.R.P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA 

Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam 
a sua insurgência contra os itens 19.6.2 e 19.6.4, relatando que a exigência da 
inscrição das empresas no Conselho Regional e Administração – CRA, cuja atividade-
fim não está relacionada com aquelas atividades típica de administração, é descabida 
no caso em tela e limita a concorrência. 

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na 
forma do item 13.1 do Edital. 

Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou pela 
concordância com o pleito quanto ao item 19.6.2, tendo em vista que a restrição 
inviabilizaria a competição, sendo este, inclusive, o entendimento do Tribunal de 
Contas da União: 

3. 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 6.839/80. (Informativo 256/2015 TCU) 

Quanto ao item 19.6.4, este se refere à necessidade de indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico para a realização do objeto licitado, o que é 
indispensável para a Administração e em nada afeta a competição, razão pela qual se 
mantém inalterado. 

Diante do exposto, informamos que o Edital do Pregão n.º 006/2018 foi alterado, 
renumerado e republicado, tendo sido devolvido o prazo para encaminhamento de 
propostas, conforme publicação no D.O.E. do Tribunal de Contas da Bahia, edição do 
dia 06/06/2018. 

Salvador, 06 de Junho de 2018. 

 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial. 


