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A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população
tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.

As
Publicações
Oficiais
cumprem
este papel.
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RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referente ao Pregão Presencial 002/2019; Processo Administrativo 008/2019.

O Instituto de Pesquisa Saúde e Educação, inscrito no CNPJ de número
63.110.431/0001-20,
DOS QUESTIONAMENTOS.
1. No que tange ao questionamento referente a “Certificado de Regularidade junto
à Fazenda Estadual”, leia-se: “Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual”.

2. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Foi questionado o fato de o
edital exigir a vinculação da empresa ao CRA, sem contudo ser exigido a
comprovação de vinculação do profissional a empresa.
A Constituição Federal de 1988 consagrou, em norma de eficácia contida (art. 5o,
XIII), o direito ao livre exercício profissional que, a teor do que dispõe a Carta
Magna, somente pode sofrer restrições ou submeter-se a requisitos previstos em lei
em sentido formal.
Desse modo, o critério legal para a obrigatoriedade de registro de empresa perante
os respectivos conselhos profissionais é definido em razão da atividade básica
desenvolvida pelo estabelecimento ou da natureza dos serviços prestados.
Nesse sentido, merece destaque o disposto no artigo 1º da Lei nº 6.839/80. Essa
norma dispõe que o registro de empresas e a anotação dos profissionais
habilitados,

delas

encarregados,

serãoatóroib
orsig 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.
Assim, quando a administração exige vinculação da pessoa jurídica ao CRA e como
essa vinculação só é possível através de anotação de responsabilidade dos
profissionais por elas encarregadas, presume-se que a empresa tem vínculo com o
CRA e possui profissional pessoal física responsável técnico que constará de sua
certidão de vinculação.
As disposições do art. 30, § 1º, são observadas pela administração na medida em
que, quando a empresa apresenta sua comprovação de vinculação junto ao CRA, já
comprova possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior e ainda certidão da pessoa jurídica ainda
identifica o profissional.
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O licitante deve entender que a lista contida no artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 é
exaustiva e impõe limites para as exigências contidas nos editais de licitação a fim
da verificação da capacidade técnica das licitantes. Note-se que a lei não impõe a
obrigatoriedade de inserção nos instrumentos convocatórios de todas as exigências
ali contidas.
Portanto, fica a critério da Administração, de acordo com as peculiaridades de cada
objeto, a definição de quais, dentre os documentos elencados em lei, são
imprescindíveis para a demonstração da aptidão da licitante.
O objetivo da lei de licitações foi limitar as exigências àquelas descritas em lei, sob
pena de comprometimento da competitividade do certame. Para corroborar tal
entendimento, cito a lição do mestre Marçal Justen Filho:
O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como
mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada
licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens contemplados
nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto,
mas poderá demandar menos” (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. P. 386).

Especificamente quanto ao registro do atestado de capacidade técnica no conselho
profissional, a melhor doutrina já se posicionou no sentido de que tal exigência só
pode ser aplicada quando houver lei que restrinja o livre exercício de alguma
atividade, como é o caso da atividade de engenharia, a qual, por força da Lei nº.
5.194/66 deve ser registrada no CREA.
Assim, resta claro que este Órgão, no gozo de seu poder discricionário, ao deixar de
exigir registro dos atestados atua dentro da legalidade e privilegia a competição.
Ademais, a Secretaria Geral de Administração do TCU, em licitações anteriores, já
havia determinado a exclusão da exigência de registro dos atestados na entidade
profissional competente, por ser incompatível com o entendimento firmado nos
Acórdãos nº 2.475/2007 – Plenário, e 1.841/2011 – Plenário. Para verificar as
assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 58393806.
Por fim, o Município espera ter respondido as dúvidas realizadas pelas empresa,
prestando na forma acima os esclarecimentos solicitados.

Mortugaba, 27 de janeiro de 2019.

Anderson Dias da Rocha
Pregoeiro Oficial
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