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PREG
GÃO ELETR
RONICO Nºº 002/2019
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO Nº071
1/2019
OBJE
ETO:
Presttação de se
erviços de transporte escolar
e
aos alunos dass Redes Mu
unicipal e Estadual
E
de
Ensin
no, da Zona Urbana e Rural do
o Município
o de Dom Macedo Co
osta, Bahia
a conforme
especcificações constantes
c
no Edital e seus anexo
os.
REQU
UERENTE:C
Conselho Regional
R
d Administtração da Bahia
de
B
- CRA
A-BA
DECISÃO
O PREGO
RA MUNICIPAL DE DOM
OEIRO DA PREFEITU
P
D
MACEDO COSTA
A, tendo em
m
vista a.
Soliccitação de alteração
a
do
o Edital aprresentada pelo
p
Conse
elho Region
nal de Adm
ministração
o
da Bahia
B
- CR
RA-BA, assistido pela
a Assessoria Jurídica
a, vem, ressponder a pedido de
e
escla
arecimentoss eimpugna
ação formula
ado nos termos que se
egue.

I -RE
ELATÓRIO
A Reque
erente impu
ugnou o Edital e requereu a su
ua modifica
ação susten
ntando que
e
conssiderado o objeto
o
licita
ado e a intrrínseca ges
stão de pesssoal exigid
da no cump
primento do
o
objetto, necessá
áriaque oss interessad
dos possuíssem registro no Conselho Regional de
e
Administração, bem ainda que a comprovaçã
c
ão da cap
pacidade té
écnica feita
a mediante
e
atesttado devida
amente registrados naq
quele Conse
elho.
É o brevve relatório. Decide-se.

II – MANIFESTA
M
AÇÃO
1. DA TEM
MPESTIVIDA
ADE DAIMP
PUGNAÇÃ
ÃO
O Edital prevê
p
como data de abe
ertura de Proposta e Documentos
D
s e Sessão Eletrônica
de La
ances no diia 01/02/2019, às 10h0
00min.
A Lei Fede
eral nº 10.5
520, de 17/0
07/2002 não
o fixou prazzo para a ap
presentação
o da
impu
ugnação aoss termos do
o instrumento convocatório, mas o Decreto M
Municipal nºº 020, de
30/01/2017, no artigo 19,qu
ue
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Regu
ulamentou essa
e
modallidade de liccitação no Município
M
de
e Dom Maccedo Costa,, na sua
forma
a eletrônica
a, estabelecceu que:
Art. 19. Os pedidos de escclarecimentos referente
es ao proce
esso licitatório deverão
o
ser enviados ao
a pregoeiro
o, até três dias úteis
s anteriores à data fiixada para
a
ssão pública, exclusiv
vamente po
or meio elettrônico via internet, no
o
abertura dases
ende
ereço indica
ado no edita
al.
JAIR EDU
UARDO SA
ANTANA1 ensina que:
“Em
m princípio
o deve-se ter
t claro o marco pa
ara a conttagem da data
d
limite
e
para
a a oferta de impug
gnação. Es
ste marco é a data do recebim
mento das
s
prop
postas ou da realizaç
ção da ses
ssão. Este dia está ex
xcluído da contagem
m
2
de prazo,
p
por força do disposto
d
no
o art. 110 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
2
.
Daí (para trás)), contam-s
se dois dia
as úteis (ou
utrês, para esclarecim
mentos em
m
preg
gão eletrônico) com
mo limite para
p
o rec
cebimento de impug
gnações e
escllarecimenttos”.
Considera
ando que a data para apresentaç
ção das propostas e ab
bertura dos
s envelopess
está designada para o dia 01/02/2019
9, tendo o pe
edido de essclarecimen
ntos sido en
ncaminhada
a
em 24/01/2019,
2
econhecer a suaTEMP
PESTIVIDADE.
há de se re

2 – DO
D MÉRITO
O DAIMPUG
GNAÇÃO

1Pre
egão Presen
ncial e Eletrrônico, Man
nual de Impllantação, Operacionali
O
ização e Co
ontrole,
Edito
ora Fórum, 2ª edição, Belo
B
Horizo
onte, 2008, pág.
p
81 e 82.
8
2Art. 110. Na co
ontagem do
os prazos esstabelecido
os nesta Leii, excluir-se--á o dia do início e
inclu
uir-se-á o do
o vencimentto, e consid
derar-se-ão os dias con
nsecutivos, exceto qua
ando for
expliicitamente disposto
d
em
m contrário.
Pará
ágrafo único
o. Só se inicciam e venccem os praz
zos referidos neste artiigo em dia de
d
expe
ediente no órgão
ó
ou na
a entidade.

PREF
FEITURA MUNICIPA
M
AL DE DOM MACED
DO COSTA
A
CNPJ nº
n 13.827.019/0001-58

Praça Cônego
C
José Lourenço, s//nº, Centro, CEP:
C
44.5600-000
Fone/F
Fax: (75)36488-2127/ 3648
8-2169
Dom Macedo
M
Costaa - Bahia

Em sínte
ese, relata o Conselh
ho de Administração que
q
a loca
ação de veiculos para
a
a
envo
olve locaçao
o de mão de
d obra, no
o caso os m
motorista (c
condutores))
transsporte de alunos
que utilizarao nestes
n
veicculos. Eque
e tais serv
viços envolvvem para ttanto uma gestao de
e
recurrsos human
de prévia in
nos e que, para
p
operarr no ramo, a empresa dependeria
d
nscrição no
o
Consselho Regio
onal deAdm
ministração.
Alega qu
ue tal exigência estaria
a prevista no art. 2º, “b
b”, da Lei 4.769/65 e arrt. 1º da Leii
6.839
9/80. Dessa forma, co
onclui que o Edital de
eixou de prrever requissito obrigató
ório para a
habillitação técn
nica das liccitantes, qu
ual seja, a comprovaçção de reg
gistro ou in
nscrição da
a
licitante no CRA
A, estando em
e dissonância com o previsto no
o art. 30 da Lei 8.666/9
93.
No ponto citado do
o edital não
o se vislum
mbra qualqu
uer irregula
aridade que
e, ainda de
e
a oblíqua, viole
v
a legisslação corre
ente.
forma
Segundo
o art. 1º da
a Lei 6.839
9/80, a obriigatoriedade
e de inscrição de em
mpresas em
m
onselho Pro
ofissional de
eve ser ditada pela sua
a “atividade
e básica ou em relação
o
deterrminado Co
àque
ela pela qua
al prestem serviços”.
s
Ao enfre
entar a que
estão especcífica da de
elimitação do
d âmbito d
de atuação do CRA, o
erior Tribun
nal de Justiça3 firmou o entendim
mento que o registro de empresas naquele
e
Supe
Consselho some
ente serão obrigatórios
o
s “em razão
o da ativida
ade básica ou em relação àquela
a
pela qual preste
em serviçoss a terceiross, e não em relação à atividades
a
ssecundárias
s”.
Dessa forma,
f
a in
nscrição de
e pessoa jurídica
j
pe
erante o C
Conselho Regional
R
de
e
Administração só
s terá carráter obriga
atório quando ela for constituída
a com a fin
nalidade de
e
orar a profisssão de adm
ministrador, seja pratic
cando ativid
dade fim priivativa, seja
a prestando
o
explo
esse
es serviços profissionais a terceiro
os, excluind
do-se desse
e conceito a simples “c
contratação
o
e administração
o de pessoa
al”, pois esttas são atividades com
muns ao fun
ncionamento
o de toda e
quer empre
esa que tenh
ha emprega
ados.
qualq
A ativida
ade prepond
derante dass empresas
s que presta
am os servviços objeto do Pregão
o
Eletrrônico nº 00
02/2019 é serviços
s
de transporte escolar ao
os alunos das Redes Municipal
M
e
Estadual de Enssino, da Zon
na Urbana e Rural do Município de
d Dom Maccedo Costa
a, Bahia.
Assim, ainda que
e, como qualquer
q
em
mpresa, as licitantess possuam
m estrutura
a
o
tais emprresas não se
s encontra
am obrigad
das a registrar-se noss
admiinistrativa organizada,
quad
dros do Con
nselho Reg
gional de Ad
dministraçã
ão, pois não
o exercem qualquer attividade-fim
m
na árrea de adm
ministração.

3REssp 932.978//SC, Rel. Ministro
M
LUIZ
Z FUX, PRIMEIRA TUR
RMA, julgad
do em 06/11/2008, DJe
01/12
2/2008
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O Tribun
nal de Conta
as da União
o, em duas oportunida
ades em que
e enfrentou a questão,,
se manifestou
m
p
pela
imposssibilidade de
e se exigir em
e edital de licitação o registro no
n CRA dass
emprresas prestadoras dos serviços de
e transporte
es de escolares.
e
d registro ou
de
o inscrição
o na entida
ade profissio
onal compe
etente, para
a
A exigência
finss de com
mprovação de qualific
cação técn
nica (art. 3
30, inciso I, da Leii
8.6
666/1993) , deve se lim
mitar ao conselho que
e fiscalize a atividade básica
b
ou o
serrviço prepo
onderante da licitação
o. Acórdão
o 3464/2017-Segunda Câmara |
Re
elator: ANDR
RÉ DECAR
RVALHO
A exigência de registro
o ou inscriição na en
ntidade pro
ofissional competente,
c
,
pre
evista no arrt. 30, inciso
o I, da Lei 8.666/1993,
8
, deve se lim
mitar ao co
onselho que
e
fisccalize a atiividade bássica ou o serviço
s
prep
ponderante da licitaçã
ão. Acórdão
o
5383/2016-Se
egunda Câm
mara | Relator: VITAL DO
D RÊGO
as licitaçõess públicas, é irregular a exigência
a de que ass empresas de locação
o
Na
de mão de ob
bra estejam
m registrada
as no Consselho Regio
onal de Adm
ministração,,
um
ma vez que
e a obrigattoriedade de
d inscrição de emprresa em determinado
d
o
con
nselho é definida em razão de sua
s
atividad
de básica o
ou em relação àquela
a
pela qual presste serviçoss a terceiro
os, nos term
mos do art. 1º da Lei 6.839/1980.
6
.
Accórdão 4608
8/2015-Prim
meira Câmarra | Relatorr: BENJAMIIN ZYMLER
R
Só
ó se pode exigir de empresa participante
p
e de licitaçção registrro de seuss
ressponsáveis técnicos e de atestad
dos de cap
pacidade té
écnica no conselho
c
de
e
fisccalização responsável
r
l pela ativiidade básicca ou servi
viço preponderante da
a
em
mpresa. Accórdão 594
42/2014- Segunda
S
C
Câmara
| R
Relator: WEDER
W
DE
E
OL
LIVEIRA
A exigência
e
d registro ou
de
o inscrição
o na entidade profissio
onal compe
etente, para
a
finss de com
mprovação de qualific
cação técn
nica (art. 3
30, inciso I, da Leii
8.6
666/1993) , deve se lim
mitar ao con
nselho que fiscalize a atividade básica
b
ou o
serrviço prepo
onderante da licitação. Acórdão
o 2769/201
14-Plenário | Relator::
BR
RUNODANT
TAS
Atiividades nã
ão relaciona
adas às esp
pecíficas do
os profission
nais de Adm
ministração
o
não exigem registro
r
perante o Co
onselho Pro
ofissional d
da categoria. Acórdão
o
1841/2011- Plenário
P
| Re
elator: AUGUSTO SHE
ERMAN
No julgam
mento do 4608/2015 - Primeira
P
Câmara, publicado no Infformativo de
e
Licita
ações e Con
ntratos nº 256
2 de 08/09
9/2015, dec
cidiu-se:
Enu
unciado
Nas licitações públicas,
p
é irregular a exigência de que as empresas de locação
o
m
de obrra estejam registradas
s no Conse
elho Region
nal de Adm
ministração,
de mão
uma
a vez que a obrigato
oriedade de
d inscrição
o de emprresa em determinado
d
o
consselho é defiinida em razzão
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de sua
s
ativida
ade básica ou em relação àque
ela pela qu
ual preste serviços a
terce
eiros, nos te
ermos do art. 1º da Lei 6.839/198
80.
Resumo
dido de Ree
exame interrposto por empresa
e
liccitante conte
estou delibe
eração que
e
Ped
julga
ara improce
edente reprresentação formulada
a pela reco
orrente conttra suposta
a
irreg
gularidade contida
c
em edital de pregão
p
elettrônico prom
movido pelo
o Banco do
o
Brassil S/A parra contrataçção de serviços de vigilância a
armada. A recorrente
e
aleg
gou, em sínttese, que “n
na contrataç
ção de servviços, especcialmente de
d vigilância
a
para
a a admiinistração pública, seria
s
impre
rescindível o cumpri
rimento da
a
obrig
gatoriedade
e do registtro cadastrral das em
mpresas de
e vigilância e do seu
u
Adm
ministrador Responsávvel Técnico
o no Conse
elho Region
nal de Adm
ministração,,
nos termos do
os arts. 14
4 e 15 da Lei 4.769//1965, bem
m como no art. 5º da
a
Con
nstituição”. Aduziu ain
nda que “a
a locação de mão d
de obra es
specializada
a
deco
orre de recrrutamento, seleção e treinamento
t
o, práticas p
privativas da
d profissão
o
do Administrad
A
dor, conform
me alínea “b”
“ do art. 2º da Lei 4
4.769/1965”. O relatorr
rejeiitou as aleg
gações recu
ursais, regis
strando que
e “a jurispru
udência des
sta Corte de
e
Con
ntas vem se
e assentan
ndo no sentido de não
o ser exigíível das em
mpresas de
e
loca
ação de mão de obra o registro nos Conselh
hos Regiona
ais de Adm
ministração CRA
A para a participaçã
ão nas liciitações da administra
ação públic
ca federal..
Som
mente nos casos em que a atividade fim das emprresas licitan
ntes esteja
a
direttamente rellacionada à do adminis
strador é qu
ue a exigên
ncia de regiistro junto a
Con
nselho Regiional de Ad
dministraçã
ão se mosttra pertinen
nte. Não é o caso da
a
conttratação de
e serviços de vigilânc
cia armada objeto do pregão em
m questão”..
Expllicou o rela
ator que tal entendime
ento estaria de acordo
o com o artt. 37, inciso
o
XXI,, da Constiituição, o qual
q
“estabe
elece que, nas licitaçõ
ões, somen
nte se pode
e
faze
er exigência
as de qualifficação técn
nica e econ
nômica indis
ispensáveis
s à garantia
a
do cumprimen
nto das ob
brigações que deverrão ser asssumidas pela
p
futura
a
demais, resssaltou, “a ob
brigatorieda
ade de insccrição de em
mpresas em
m
conttratada”. Ad
dete
erminado co
onselho é definida
d
se
egundo a atividade ce
entral que é composta
a
pelo
os serviços da sua atiividade fim,, nos termo
os do art. 1º da Lei 6.839/1980.
6
.
Dessa forma, os
o menciona
ados arts. 2º,
2 alínea ‘b
b’, 14 e 15 d
da Lei 4.769
9/1965, que
e
disp
põem sobre
e o exercíccio da profissão de Técnico de
e Administtração, não
o
impõ
õem às em
mpresas qu
ue exploram
m atividade
e de presttação de serviços
s
de
e
vigilâ
ância o reg
gistro na en
ntidade com
mpetente pa
ara a fiscalizzação do exercício
e
da
a
profi
fissão de administrad
a
dor”. Consid
derando a improcedência dos argumentos
a
s
recu
ursais, o Trribunal, pelo
os motivos expostos no
n voto, co
onheceu do Pedido de
e
Ree
exame para,, no mérito, negar-lhe provimento
p
.
Exce
erto
Voto
o:Cuidam os
o autos de
e representa
ação formu
ulada pelo C
Conselho Regional
R
de
e
Adm
ministração do Espírito
o Santo - CRA/ES
C
em
m face de ssuposta irre
egularidade
e
conttida no edi
dital do Pre
egão Eletrô
ônico DINO
OP 2013/12
2963, prom
movido pelo
o
Banco do Brassil S/A - BB
B, com vista
as a contrattar serviçoss de vigilância armada
a
para
a as depend
dências utiliizadas pelo banco no estado
e
do E
Espírito San
nto.
2. Nesta
N
oportu
unidade, aprecio pedid
do de reexam
me interpossto pelo rep
presentante
e
conttra o Acórd
dão 6.094/2
2013-1ª Câmara (peça
a 10) , que
e julgou imp
procedente
e
arep
presentação
o
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form
mulada pelo recorrente que propug
gnava pela ilegalidade
e da não ex
xigência, no
o
edita
al do men
ncionado certame, do
o registro das empre
esas de serviços
s
de
e
vigilâ
ância arma
ada no CRA
A/ES. Além disso, aleg
gou que tall requisito configuraria
c
a
uma
a garantia mínima
m
e su
uficiente de que o futuro contratad
do deteria capacidade
c
e
de cumprir
c
com
m as obrigaçções contratuais.
3. No
N expedien
nte recursal, o recorre
ente alega, em síntese
e, que, na contratação
c
o
de serviços,
s
e
especialmen
nte de vigillância para
a a adminisstração púb
blica, seria
a
imprrescindível o cumprim
mento da obrigatoried
dade do re
egistro cad
dastral dass
emp
presas de vigilância e do seu
u Administrrador Resp
ponsável Técnico
T
no
o
Con
nselho Regiional de Administraçã
A
ão, nos terrmos dos a
arts. 14 e 15 da Leii
4.76
69/1965, be
em como no art. 5º da
a Constituiçção. Para o recorrentte, além da
a
impo
osição leg
gal, a obriigação cad
dastral não
o constituii caráter restritivo
r
à
com
mpetição noss procedime
entoslicitató
órios.
4. Aduz, ainda
a, que a locação
l
de
e mão de obra espe
ecializada decorre
d
de
e
recrrutamento, seleção e treinamento, práticcas privativvas da pro
ofissão do
o
Adm
ministrador, conforme alínea
a
'b' do
o art. 2º da Lei4.769/19
L
965.
5. De acordo com o reccorrente, a reforma da
d decisão
o combatida
a manteria
a
coerrência com a maioria dos julgado
os desta Co
orte sobre o assunto, bem como
o
com
m sentença judicial
j
que
e teria sido proferida em
e favor do CRA/ES que
q trata de
e
loca
ação de mão
o deobra.
6. Ap
pós a análisse dos argu
umentos ap
presentadoss pelo recorrrente, a Se
ecretaria de
e
Reccursos propõ
õe negar prrovimento aorecurso.
a
7. Accolho a an
nálise emprreendida pe
ela Serur, razão pela
a qual a incorporo àss
minh
has razões de decidir, sem prejuíz
zo de tecerr as conside
erações ase
eguir.
8. A jurisprudên
ncia desta Corte
C
de Co
ontas vem se
s assentan
ndo no sentido de não
o
ser exigível
e
dass empresass de locação de mão de
d obra o re
egistro nos Conselhoss
Reg
gionais de Administra
ação - CRA
RA para a participaçã
ão nas lic
citações da
a
adm
ministração pública
p
fed
deral. Some
ente nos ca
asos em qu
ue a ativida
ade fim dass
emp
presas licita
antes esteja
a diretamen
nte relacion
nada à do a
administrad
dor é que a
exig
gência de registro
r
junto a Conse
elho Region
nal de Adm
ministração se mostra
a
pertiinente. Não
o é o caso da
d contratação de servviços de vig
gilância arm
mada objeto
o
do pregão
p
em
m questão. (v.g. Acórd
dãos 2.475
5/2007, 1.4
449/2003 e 116/2006,,
todo
os do Plenário e Acórdã
ão 2.308/20
007 - 2ªCâm
mara.)
9. Tal
Ta entendim
mento vai ao
a encontrro do coma
ando do arrt. 37, incis
so XXI, da
a
Con
nstituição. Esse
E
dispossitivo estabe
elece que, nas licitaçõ
ões, somen
nte se pode
e
faze
er exigência
as de qualifficação técn
nica e econ
nômica indisspensáveis
s à garantia
a
do cumprimento das obrigações que deverão
d
ser assum
midas pela
a
da.
futurracontratad
10. Ademais,
A
c
conforme
r
ressaltou
a unidade técnica, a obrigatorriedade de
e
insccrição de em
mpresas em
m determina
ado conselh
ho é definid
da segundo a atividade
e
centtral que é co
omposta pe
elos serviço
os da sua attividade fim
m, nos termo
os do art. 1ºº
da Lei
L 6.839/19
980. Dessa
a forma, os mencionad
dos arts. 2º, alínea 'b', 14 e 15 da
a
Lei 4.769/1965
5, que disp
põem sobre
e o exercíccio da proffissão de Técnico
T
de
e
ministração, não impõe
em às empresas que exploram a
atividade de
e prestação
o
Adm
de serviços
s
de vigilância o registro na
n entidade
e competen
nte para a fiscalização
f
o
do exercício
e
da
a profissão deadministr
d
rador.
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11. No que con
ncerne a ale
egação de que existe sentença
s
ju
udicial favorrável à tese
e
endida pelo
o recorrente
e, ressalto a independ
dência das instâncias, possuindo
o
defe
este
e Tribunal, por
p força de
e comando constitucio
onal, jurisdiçção própria e privativa
a
sobrre as pesso
oas e matéri
rias sujeitas
s a suacomp
petência.
12. Dessa form
ma, as aleg
gações do recorrente
re
n se mosstram aptas a alterar a
não
delib
beraçãoreco
orrida.
Acórrdão:
9.2. conhecer do presentte pedido de
d reexame
e, nos term
mos do art. 48 da Leii
8.44
43/1992 c/c o art. 286 do
d RITCU, para,
p
no mé
érito, negarr-lhe provimento;
O art. 3ºº, § 1º, incisso I da Lei n° 8.666/93
3 prevê que
e é vedado aos agente
es públicoss
admiitir, prever, incluir ou tolerar, no
os atos de convocaçã
ão, cláusula
as ou cond
dições que
e
comp
prometam, restrinjam ou
o frustrem
m o seu cará
áter compettitivo e esta
abeleçam preferênciass
ou distinções em
m razão da
a naturalidade, da sede
e ou domiccílio dos licitantes ou de
d qualquerr
a circunstân
ncia impertin
nente ou irrrelevante pa
ara o especcífico objeto
o docontrato
o.
outra
Assim, convencido
c
da inexistê
ência de no
orma legal que impon
nha as emp
presas que
e
exerççam como atividade principal ou secundária a Presttação de sserviços de transporte
e
esco
olar aos alunos das Re
edes Municipal e Estad
dual de Enssino, da Zo
ona Urbana e Rural do
o
Muniicípio de Dom
D
Maced
do Costa, Bahia a ob
brigatorieda
ade do reg
gistro ou in
nscrição no
o
Consselho Regio
onal de Ad
dministração ou ao menos
m
prevveja que o Conselho de Classe
e
referrido seja a entidade profissional competente
e para o exxercício da atividade, entende-se
e
como
o ilegal e re
estritiva tal exigência
e
nã
ão acolhend
do a impugnação neste ponto.
A APRESE
ENTAÇÃO DE ATEST
TADOS VIS
SADOS PEL
LO CONSE
ELHO REG
GIONAL DE
E
II. DA
ADM
MINISTRAÇÃ
ÃO - DE
ESNECESSIDADE – AUSÊNCIIA DE PR
REVISÃO LEGAL –
ADEQUAÇÃO DOS
D
REQU
UISITOS DE
E HABILITA
AÇÃO AO ART.
A
30 DA LEI 8.666/9
93.
Considerando que, como expo
osto no item
m anterior, os Tribuna
ais Regionais Federaiss
não consideram
c
m que as em
mpresas pre
estadoras dosserviços de transpo
orte escolar aos alunoss
das Redes Mun
nicipal e Esstadual de Ensino,
E
da Zona Urbana e Rural do Municíp
pio de Dom
m
edo Costa, Bahiarealizzem serviço
os próprios da
d atividade
e de “Técnicco em Adm
ministração”,,
Mace
o qu
ue dispensa
a a sua inscrição no Conselho Regional de Adminisstração, tam
mpouco se
e
afigu
ura necessá
ário o visto do
d CRA noss atestados de aptidão
o para os se
erviços licita
ados.
Nesse pormenor
p
co
onvém resssaltar que a própria exxigência de
e vistos de Conselhoss
Regionais em atestados tem sido contestada pela doutrina do
d Prof. Ma
arçal Justen Filho, uma
a
o cuja discciplina legall exige que
e o profissional comunique seuss
vez que a únicca profissão
ão fiscalizad
dor é a de Engenharia
E
:
serviiços ao órgã
“7.11) Qu
ualificação técnica
t
proffissional em
m outras áreas
.....................................................................................................................
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Interpreta
a-se a regrra sobre prrova do exxercício de atividades
s anterioress
segundo a disciplina
a legal para o exercício
o de profisssão. Verifiqu
ue-se que a
engenharria é a únicca profissão
o que exige
e que o su
ujeito comunique cada
a
atuação à entidade
e profission
nal. Nenhu
um médico, advogado
o, contadorr
ado a prromover anotação
a
de responsabilidade
e
(etc.) esstá obriga
correspon
ndente à existência de um contrato
c
e sua exec
cução. Porr
decorrênccia, as entiidades de fiscalização
f
o somente p
podem con
nfirmar se o
sujeito está regularrmente inscrito em seus
s
quadrros. Não dispõem
d
de
e
o acerca do efetivo exe
ercício da prrofissão – ressalvadas
r
s
qualquer informação
estões simillares.
as hipóteses de punições e que
Logo, não
o há cabime
ento em su
ubordinar a prova
p
do exxercício de um serviço
o
(que não caracterize
e atividade de
d engenha
aria) ao reg
gistro da dec
claração no
o
órgão de fiscalização
o4”.
Com toda vênia a re
ecomendaçção do Tribu
unal de Con
ntas dos Mu
unicípios do
o Estado da
a
Bahia, a exigên
ncia prevista no art. 15 da Lei n° 4.769/6
65 combina
ado com o art. 35 da
a
RN/C
de Licitaçã
CFA n° 390
0/2010, não
o tem o co
ondão de obrigar
o
as Comissões
C
ão a exigirr
obrig
gação não prevista
p
em lei.

III -CONCLUSÃ
ÃO
Diante do
o exposto, entendemo
os pela IMPROCEDÊNCIA da p
presente im
mpugnação,,
manttendo-se oss termos do
o edital, nos termos da lei e dos prrincípios que regem a matéria.
Desse mo
odo, ante ao
o fato de qu
ue desnece
essária qualquer altera
ação ao Ediital, decide-ela manutenção da da
ata de realizzação da se
essão prevista no item
m IX do Edital, no dia e
se pe
horário designados pelo Edital, tal co
omo autoriza
a a segund
da parte do § 4º do artt. 21 da Leii
eral nº. 8.66
66/93.
Fede
Esta decissão será publicada
p
na íntegra no
n Diário Oficial
O
do M
Município no
o endereço
o
ônico www.dommaced
docosta.ba.io.org.br, be
em como re
emetida a ttodos os lic
citantes que
e
eletrô
adqu
uiriram o refferido editall por mensa
agem eletrônica.
Dom Mace
edo Costa, 30 de janeiro de 2019
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