
Prezados, 

 

Trata-se de registro de impugnação do Edital de Pregão Eletrônico SRP 

nº 10/2020 impetrado pelo Conselho Regional de Administração (CRA) no dia 17 

de novembro de 2020. 

A alegação inicial elencada pelo referido impetrante utiliza-se da 

Resolução Normativa CFA nº 519, de 18 de julho de 2017, especificamente no 

Capítulo XII, que trata dos Segmentos em que as Pessoas Jurídicas exploram 

atividades abrangidas pela lei nº 4.769/1965, justificando que o edital alvo da 

impugnação caracteriza-se como “2.7 Outros Serviços que requerem o 

Fornecimento de Mão-de-Obra”. 

Outrossim, apesar de possui o objeto descrito como “Contratação de 

empresa especializada na Execução de Serviços de Infraestrutura de Redes 

com fornecimento de materiais e mão de obra.”, o foco é a contratação de 

serviços pertinentes à Redes de Computadores e infraestrutura auxiliar 

(alimentação elétrica), tanto que as descrições dos itens a serem contratados 

remetem justamente à entrega de serviços e não a postos de trabalhos tal como 

elencados no grupo 2 ADMINISTRAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAL/ 

RECURSOS HUMANOS/ RELAÇÕES INDUSTRIAIS da Resolução Normativa 

CFA nº 519. 

Tal ponto é ressaltado no item 1.2 do Termo de Referência, que é 

constituinte do processo 23125.011593/2020-50, que versa o seguinte: 

“O principal objetivo da licitação é viabilizar a contratação de empresa 

especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede 

computacional para dar continuidade e otimizar a realização das ações 

elencadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2016/2020 

inerentes às missões da Divisão de Redes e Infraestrutura do NTI, unidade 

responsável por manter toda infraestrutura da rede de comunicação de dados da 

UNIFAP.” 

Assim, fica comprovada que a contratação é de um serviço e não de mão 

de obra, assim como alega o CRA em sua impugnação. 

Conforme descreve o Guia de boas práticas em contratação de soluções 

de tecnologia da informação (2012)1, temos a seguinte indicação sobre o que 

não fazer: 

“Por falta de amparo legal, não se pode exigir o registro de 

profissionais de TI, de empresas ou de atestados de capacidade técnica 

referentes a contratos de TI em qualquer conselho profissional (e.g. 

exigência de registro no CRA ou no CREA) para fins de habilitação ou de 

seleção técnica” 

O mesmo documento ainda indica o amparo legal nos “Acórdãos 

116/2006, item 9.2.4; 264/2006, item 9.4.1.1; 1.264/2006, itens 9.2.1 e 9.2.2; 

1.699/2007, item 9.3.5; todos do Plenário do TCU 131”. 

 
1https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC8219
5464&inline=1 



Mesmo confrontando com o Acórdão nº 03/2011 - CFA – plenário, o 

mesmo elenca atividades de natureza contínua, tais como limpeza, vigilância, 

telefonia e recepção, o que não é objetivo do edital 10/2020 desta IFES, pois o 

referido edital também configura a composição de Ata de Registro de Preço 

(ARP), ou seja, conforme necessidade e disponibilidade financeira, os serviços 

do referido edital serão solicitados a empresa vencedora do pregão através de 

Ordem de Serviço (OS). 

Assim, mais uma vez, evidenciando que o foco do processo licitatório para 

composição de Ata de Registro de Preço (ARP) possui como objetivo o 

fornecimento de serviço e não da contratação de mão de obra terceirizada, tal 

como o CRA tenta reiteradamente tenta qualificar este processo de aquisição de 

serviços de tecnologia da informação. 
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Assim, diante do entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), a 

impugnação ora apresentada não é procedente, conforme dispositivos legais 

anteriormente mencionados. 

Atenciosamente,


