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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00303.002364/2022-33 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR 

DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E 

MOTOBOY, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/DPE/PI 

 SOLICITANTE: SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA, inscrita no CNPJ n° 12.922.475/0001-14 

 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO A EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/DPE/PI 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 07 de novembro de 

2022. 

1.2. A empresa SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA, inscrita no CNPJ n° 12.922.475/0001-14, apresentou pedido de esclarecimento aos 

termos do edital no dia 28 de outubro de 2022, às 11:47. Tendo em vista que a petição foi 

encaminhada dentro do horário de expediente deste órgão, considera-se recebido o pedido no 

dia 28 de outubro de 2022. Em observância ao prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sendo, portanto TEMPESTIVO o 

referido pedido. 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE E ANÁLISE DO MÉRITO 

2.1. Cuida-se de esclarecimento aos termos do edital apresentado pela empresa 

supramencionada com vistas a esclarecer pontos constantes no Termo de Referência. 

2.2. Com vistas a aferir qualquer inconsistência quanto ao julgamento da matéria a ser 

esclarecida, tendo em vista que os argumentos apresentados se referem a norma editalícia 

com origem no Termo de Referência, foi solicitada análise das alegações de matéria 

específica e técnica à Diretoria Administrativa deste órgão.  

2.3. Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus processos 

licitatórios alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, 

elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao 
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Princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, 

primando pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a 

serem prestados.  

2.4. Em suma, busca-se esclarecer os seguintes pontos dispostos no Termo de Referência, 

passemos a análise detida dos esclarecimentos: 

 

1. Quanto ao item 2 – DO PREPOSTO a empresa apresenta os seguintes 

questionamentos: a) Qual horário e local da prestação dos serviços dos PREPOSTOS? 

b) Os valores dos prepostos devem incidir nos CUSTOS INDIRETOS da Planilha de 

Custos? 

Resposta: 

Ressaltamos que se entende como preposto apenas um representante legal da 

empresa, que não precisa trabalhar exclusivamente com a DPE/PI, podendo atuar nos diversos 

órgãos em que a empresa mantenha contratos. Sendo assim, a necessidade de um preposto não 

acarreta custos adicionais, desnecessários e elevados para a empresa, pois não se exige 

nenhuma estrutura física, portanto, foram observados pela Administração os parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

Ademais, a figura do preposto é uma exigência de todo contrato administrativo 

(prevista em Lei), logo, considerando o número de postos de trabalho que serão contratados 

cabe à contratada realizar a gestão deste terceirizados conforme as funções desenvolvidas por 

cada um nesta DPEPI. A IN nº 5/2017/Anexo I dispõe que: 

 

VI - CUSTOS INDIRETOS: os custos envolvidos na execução 

contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura 

administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, 

calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório 

do efetivamente executado pela empresa, a exemplo da remuneração, 

benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e 

trabalhistas, tais como os dispêndios relativos a: 

a) funcionamento e manutenção da sede, aluguel, água, luz, telefone, 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), dentre outros; 

b) pessoal administrativo; 

c) material e equipamentos de escritório; 

d) preposto; e 

e) seguros. 

Por isso, as despesas decorrentes do Preposto deverão ser incluídas na planilha 

dentro dos custos indiretos, conforme IN nº 05/2017. 
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No tocante ao horário de trabalho do preposto considerando  que este será 

empregado da empresa a ser Contratada, cabe a ela estabelecer a carga horária do mesmo. 

Vale lembrar, como previsto no edital, o horário de funcionamento da DPEPI é de 08h às 14h. 

Todavia o preposto deve ficar a disposição da contratante para atender as demandas da 

execução do contrato que forem necessárias fora do horário de funcionamento do órgão. 

 

2. Quanto a EXIGIÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO a empresa solicita apreciação quanto a inclusão da necessidade de 

a empresa licitante apresentar a comprovação do registo junto ao Conselho Regional de 

Administração, e, em especial, quando da assinatura do contrato que esse registro seja 

efetuado no Conselho Regional de Administração do Piauí. 

Resposta:  

A presente licitação tem como objeto do presente pregão eletrônico consiste na contratação de 

empresa especializada na prestação dos serviços continuados de: auxiliar de gestão nível 

superior, motorista de veículo pesado e motoboy, a fim de atender às demandas da DPE/PI. 

 

A empresa solicitante sugere a inclusão da exigência de Registro no Conselho Regional de 

Administração como qualificação técnica. 

  

É oportuno mencionar que este órgão, ao realizar suas licitações, demonstra uma preocupação 

quanto à competitividade dos certames, o que faz com que, havendo decisões divergentes, 

algumas a favor e outras contra determinada exigência a título de habilitação, se tende à 

adoção de uma posição mais conservadora, não se exigindo a documentação sobre a qual 

paire dúvidas objetivas.  

 

Nossas atividades seguem a lógica de que só se exige, a título de habilitação, aquilo que é 

certamente permitido pela lei, ausente quaisquer dúvidas substanciais. Não é isso que ocorre 

em relação ao tema em discussão. 

De maneira diversa do apresentado pela empresa a mera inscrição/registro no CRA não 

asseguram, por si só, a efetiva execução do objeto contratado.  

A simples alegação de que “o fornecimento e a locação de mão de obra pressupõem que a 

empresa prestadora dos serviços tenha realizado o recrutamento e a seleção de pessoal para o 

desempenho de suas atividades específicas, assim como venha prestando o contínuo 

treinamento, cuja finalidade máxima é a adequação dos serviços prestados à estrutura 

organizacional da contratante”, a despeito de trazer conforto em relação à atuação profissional 
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dos administradores, não trazem a Defensoria Pública do Estado do Piauí a garantia de que a 

execução contratual correrá de forma eficiente. 

Conforme a Constituição Federal (Art. 37, XXI) no edital de licitação somente são permitidas 

as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações. 

Nesse sentido, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, criem restrições ou frustrem o seu 

caráter competitivo, ou estabeleçam qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato (Lei 8.666/93, Art. 3°, § 1°, I).  

 

Os Tribunais de Contas também têm entendimento nesse sentido, a exemplo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, recentemente foi prolatado o Acórdão 01439/2020-1, 

vejamos: 

 

Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na 

Prefeitura Municipal de Sooretama, em cumprimento ao Plano Anual 

de Fiscalização 133/2014, referente aos exercícios de 2013 e 2014, 

sob a responsabilidade de (...) – Prefeito Municipal e outros 

(...) 2.3 – Inclusão de exigências restritivas ao caráter competitivo de 

certame (...) o que torna as exigências restritivas é o fato de que 

empresas que prestam serviços na área de informática não precisam se 

inscrever em Conselho Regional de Administração. 

 (...) Até porque não existe um Conselho específico para empresas ou 

pessoas que atuem na área de informática, não havendo a necessidade 

de estes se vinculem a qualquer um deles.  

(...) Isto é, há obrigação de registro somente se a atividade-fim da 

empresa for administrar e no caso concreto, a finalidade é a 

contratação de empresa para prestação de serviços de contratação de 

empresa para prestar serviços de tecnologia da informação, com a 

finalidade de promover maior transparência aos atos de gestão. 

Portanto, constar no edital a exigência de registro no CRA constitui 

restrição indevida ao caráter competitivo do certame, ferindo o 

princípio da ampla concorrência, motivo pelo qual acompanho o 

opinamento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade deste 

item. 
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No caso, as empresas de asseio, conservação e serviços terceirizados, dentre os quais o de 

auxiliar de gestão, não têm como atividade-fim a atuação típica de profissional de 

administração, não sendo exigível que se inscrevam no CRA, nem tampouco que seja este 

órgão o responsável por expedir certidão para atestar a sua capacidade técnica. 

 

Em suma, o que se pretendeu demonstrar é que a exigência de registro no Conselho Regional 

de Administração é majoritariamente vista como irregular pela jurisprudência pátria, sendo 

que o certame licitatório não é instrumento adequado para as autarquias exercerem a sua 

atividade fiscalizatória, mas sim, conjunto de atos que visa garantir à Administração a 

execução do objeto licitado. 

 

3. Quanto à MANUTENÇÃO DE SEDE NA CIDADE DE TERESINA-PI a empresa 

sugere a inserção da necessidade de apresentação de declaração de compromisso, 

firmada pelo representante da empresa, no ato do envio da proposta. 

Resposta: 

O Edital do pregão Eletrônico SRP nº 14/2022/DPE/PI prevê o seguinte:  

 

12.13 Manter sede, filial ou escritório na Cidade de Teresina-PI com 

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda 

da Administração, bem como realizar todos os procedimentos 

pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, o cumprimento 

desta obrigação. 

A instrução Normativa IN 05/2017 da Seges/MPDG, dispõe no item 10.6, alínea a, do 

Anexo VII o seguinte: 

 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito 

de qualificação técnico-operacional, a Administração poderá exigir 

do licitante: 

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em 

local (cidade/município) previamente definido pela Administração, a 

ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 

partir da vigência do contrato; (grifo nosso) 
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Como se pode perceber o normativo prevê uma faculdade da Administração Pública exigir 

dos licitantes uma declaração de comprometimento futuro e não a imediata exigência de 

instalação do escritório. 

Na licitação em comento tal exigência foi dirigida a empresa a ser contratada, não sendo 

razoável exigir declaração previa daquelas licitantes que ainda irão participar do certame em 

comento. 

 

3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto e a pela pertinência dos fundamentos trazidos nos esclarecimentos 

acima descritos, esta Pregoeira, após subsidiada pela equipe técnica, espera ter prestado, 

satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às 

demais licitantes. 

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (86) 99428-1127 ou 

através do email: cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

Por fim, registre-se que o presente pedido foi apreciado antes da realização da 

sessão pública. 

 

Teresina/PI, 01 de novembro de 2022 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira CPL/DPE/PI 
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