
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Processo Administrativo: 12994/2012 

Processo Licitatório: 45/2012

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012

Impugnação ao edital da licitação em epígrafe proposta pela empresa R H M 

CELES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n º 10.652.114/0001-

70, estabelecida na Rua 21, nº 1119, bairro Vila Santa Cecília, Volta Redonda –  RJ, CEP 

27.260-370, fundamentada no art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e item 11 do Edital.

I – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

A empresa acredita haver irregularidade nas regras do Instrumento Convocatório no 

o item 4.1 do ANEXO II do Edital.  

II – ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestivamente, a inclusão 

de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 

A Lei nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente ao pregão, assim disciplinou a 

impugnação:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
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anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 

concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 

viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.

Da mesma forma, o item 11 do Edital disciplina a impugnação:

 Item 11 –  (...)

11.1 -  Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá (…) impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 

A despeito  de  constar  na  peça  processual  a  data  de  20  de  janeiro  de  2012,  a 

impugnação foi recebida na data de 29 de junho de 2012, obedecido, portanto, o prazo legal de 

dois dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a sessão pública de condução 

do certame.

Preenchidos, também, os demais requisitos doutrinários, pois, a petição está 

fundamentada e contém o necessário pedido de retificação do Edital.

III – MÉRITO

A impugnante pretende ver modificado o item 4.1 do ANEXO II do Edital, em que 

estabelece a obrigatoriedade, como condição de habilitação no certame, de apresentação de 

Certidão de registro no Conselho Regional de Administração- CRA.

A empresa alegou que a atividade a ser desenvolvida possui natureza intelectual, e 

deve  ser executada por meio de cessão de mão de obra especializada, e não através de 

locação de mão de obra.

A título de esclarecimento o objeto do presente certame é contratação de serviços 

de empresa prestadora de serviços terceirizados.

Serviço terceirizado é aquele entendido como a contratação de empresas 

especializadas na realização de atividades complementares, que não fazem parte da linha 

principal de atuação do órgão público. Em suma, o poder público transfere a prestação de 

determinados serviços a um terceiro por intermédio de um contrato administrativo firmado 
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entre as partes.

Resta lembrar que, pela terceirização, a Administração Pública contrata empresas 

privadas para desempenharem atividades-meio, ou seja, atividades acessórias que não fazem 

parte do objetivo institucional  do órgão ou entidade.

O  Tribunal de Contas da União determina no Acórdão 1368/2008 que deve ser 

evitado  o  uso  das  expressões  “fornecimento  de  mão-de-obra,  locação  de  mão-de-obra  ou 

similares para efeito de definição das contratações de serviços terceirizados a que se refere o 

Decreto Federal  nº 2.271/97.  

Vejamos o que dispõe o Decreto Federal nº 2.271/97:

Art. 3º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de  

licitação e no contrato exclusivamente como prestação de serviços.

Como forma de atender ao mandamento legal e ao entendimento do TCU é que 

consta como objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2012 a prestação de serviços e não locação ou 

cessão de mão-de-obra. 

Assim, por se tratar de prestação de serviços para Administração Pública é que foi 

exigido o Registro no CRA, embasado pelo entendimento do Tribunal de Contas da União. 

No entanto, a regra geral nas contratações públicas é sempre a mesma: não poderão 

ser impostas exigências excessivas ou inadequadas, podendo-se afirmar que fixar requisitos 

excessivos ou desarrazoados iria de encontro à própria sistemática constitucional acerca da 

universalidade de participantes em licitações, haja vista que a Constituição Federal determinou 

apenas a admissibilidade de exigências mínimas possíveis.

Para Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Dialética, 13ª edição, 2009, pg. 414):

“Somente  poderão  ser  impostas  exigências  compatíveis  com o  mínimo  de  

segurança da Administração Pública.”

Ademais, é cediço que o princípio da competitividade no certame, com assento em 

diversos dispositivos da Lei nº 8.666/93, deve nortear todos os procedimentos licitatórios.
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Vejamos os Acórdãos 877/2006 e 1332/2007 - Plenário - do TCU, respectivos:

(…) “O ato convocatório há que estabelecer  as  regras para a seleção da  

proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração,  sem  impor  cláusulas  

desnecessárias  ou  inadequadas  que  restrinjam  o  caráter  competitivo  do  

certame.” (…)

“As  exigências  de  habilitação  no  certame  licitatório  devem  limitar-se  ao  

mínimo necessário à garantia da execução do futuro contrato.”

Desta forma,  para que seja preservado o princípio da competitividade e por ser 

perfeitamente  possível  no  âmbito  legal,  doutrinário  e  do  TCU  é  que  irá  ser  atendida  a 

impugnação,  parcialmente,  haja  vista  que  apenas  irá  ser  retirado  do Edital  a  exigência  de 

Certidão de registro no Conselho Regional de Administração- CRA mas não será substituída 

pela apresentação de Certidão de registro no Conselho Regional de Psicologia – CRP.

IV – DECISÃO

Desse modo, presente o requisito de forma, prescrito em lei, a Impugnação reúne as 

condições para ser conhecida, e no mérito, o pleito da Impugnante procede, parcialmente, razão 

pela  qual  será  retirada  a  exigência  de  Certidão  de  registro  no  Conselho  Regional  de 

Administração-  CRA,  no  entanto,  não  será  substituída  pela apresentação de  Certidão  de 

registro no Conselho Regional de Psicologia – CRP. 

Intime-se o Impugnante.

Junte-se aos autos do processo administrativo.

Publique-se.

Teresina, 02 de julho de 2012.

Afranio Oliveira da Silva
Pregoeiro do MP-PI  
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