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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO CENTRAL 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

DA BAHIA – CRO-BA. 

  

  

  

   

  

PREGÃO ELETRÔNICO – CRO-BA N.º 001/2021 

  

  

                                                            MELHOR DOC SERVIÇOS DE 

ARQUIVAMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP sob o nº 

02.763.833/0001-30, com sede na Av. Santos Dumont, 1295, Edf. Monsenhor Bicalho, sala 

201, Centro, Lauro de Freitas-BA CEP 42702-400, neste ato representada pelo Sr. Bruno 

Silva Tavares, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 

07.131.425-37 e inscrito no CPF sob o nº 923.969.765-91, residente e domiciliado na Rua 

Mato Grosso, nº 373, Apt. 402, bairro Pituba, município de Salvador-BA, vem, perante Vossa 

Senhoria, na forma da legislação vigente, impetrar TEMPESTIVAMENTE a devida 

IMPUGNAÇÃO ao Edital supracitado, com base nos fatos e fundamentos que passa a 

descrever: 

  

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O respeitável julgamento da impugnação administrativa aqui apresentada recai neste 

momento para sua responsabilidade, o qual a IMPUGNANTE confia na lisura, na isonomia 

e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, evitando assim a busca pelo 

Poder Judiciário para a devida apreciação deste Processo Administrativo onde a todo o 

momento demonstramos nosso Direito Líquido e Certo e cumprimento pleno de todas as 

exigências do presente processo de licitatório. 
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2. DO DIREITO PLENO A IMPUGNAÇÃO: 

A IMPUGNANTE faz constar o seu pleno direito a IMPUGNAÇÃO do Edital de Pregão 

Eletrônico – CRO-BA n.º 001/2021, por contrariar os princípios da Igualdade, da isonomia, 

da legalidade e da moralidade. 

Do direito a Impugnação: Decreto nº 5.450/2005 Art. 18. Até dois dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

  

   3.   DA DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

Trata-se de Pregão Eletrônico tendo por objeto a Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e 

movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a 

integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos 

documentos custodiados, que possibilite a localização imediata e entrega expressa da 

documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da 

consulta; e capacidade para destruição segura de documentos importantes que 

completaram o seu período de vida útil. 

Neste sentido, transcrevemos abaixo a relação de itens e da discriminação de cada 

serviço objeto da contratação, assim, tratou acerca da descrição das atividades OBJETO da 

licitação: 

Descrição Detalhada: 

Item 1 -  Prestação de serviços coleta de caixas Box. Quantidade estimada de 

2.300 unidades.  

Item 2 - Cadastro de arquivos / caixas Box. Quantidade estimada de 2.300 

unidades.  

Item 3 - Guarda mensal. Quantidade estimada de 2.300 unidades de caixas Box.  
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Item 4 - Consulta de documentos / Arquivos. Quantidade estimada de 30 

consultas/mês.  

     

Outrossim, da análise do descritivo de atividades vinculadas ao item 1 do Anexo I Termo de 

Referência do edital, verifica-se a existência de um conjunto de elementos típicos da atividade 

econômica de Gestão Documental. 

O edital trás no Anexo I Termo de Referência a descrição dos itens do objeto de guarda, 

conservação e consulta do arquivo inativo da CRO-BA, o qual encontra-se de plena aderência 

à definição e entendimento de Gestão Documental: 

Entende-se por Gestão Documental e da Informação 

todo o processo relacionado à CRIAÇÃO, 

RECEBIMENTO, TRATAMENTO, GUARDA, 

TRAMITAÇÃO E RECUPERAÇÃO de documentos, de 

forma a estabelecer uma metodologia que de fato 

propicie a IDENTIFICAÇÃO, OBTENÇÃO, 

PRESERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO 

das INFORMAÇÕES finais e fundamentais a 

Administração Pública, assim como a aplicação de 

recursos tecnológicos; 

Como sabemos, os serviços de gestão documental, em linhas gerais, nada mais é do que a 

gestão da informação nos seus mais diversos suportes (papel, eletrônico ou micrográfico), ou 

seja, no suporte papel físico, imagem digitalizada ou rolos de microfilmes, respectivamente. 

Assim, a partir da compreensão do serviços objetos do certame eis que todo um arcabouço 

legal, próprio e vinculado à atividade econômica da GESTÃO DOCUMENTAL, operando-

se suas repercussões legais, as quais foram ignoradas pelo Edital. 
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4.      DAS ILEGALIDADES NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATIVIDADE DE 

GESTÃO DOCUMENTAL 

Diante das considerações apontadas, as exigências apresentadas a título de aferição da 

capacidade técnica de que trata o art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, afiguram-se absolutamente 

inconsistentes, ilegais, e, sobretudo, atentatória a competitividade preconizada no art. 3°, da 

mesma Lei. Senão vejamos o item abaixo: 

12.2.4 Qualificação Técnica: 

12.2.4.1 Prova de capacidade técnica da empresa, 

mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) que a empresa executou fornecimentos 

iguais ou semelhantes ao objeto da presente licitação, de 

acordo com o definido no caput, incisos e parágrafos do 

art. 30 da Lei 8666/93 e alterações; 

Os serviços/atividades objeto do edital fazem parte da GESTÃO DOCUMENTAL E DA 

INFORMAÇÃO, ambas fiscalizadas pelo CRB – conselho regional de biblioteconomia. 

Não localizamos no citado item acima e tampouco em qualquer outro item do edital a 

necessidade de registro e atendimento a todos os requisitos previstos na legislação vigente, 

previstas nas resoluções editadas pelo CFB e fiscalizadas pelos CRBs em suas regiões e 

jurisdições. 

Assim, o Edital impugnado, apresenta graves irregularidades, pois não obedece às regras 

mínimas atinentes ao serviço objeto da Licitação, fragilizando a futura contratação e trazendo 

ilegalidade ao procedimento em curso. 

5.      AUSÊNCIA DE REGISTRO DA LICITANTE NO CONSELHO REGIONAL DE 

BIBLIOTECONOMIA 

O Edital feriu os princípios norteadores da Administração Pública, especialmente os princípio 

da legalidade e da eficiência (art. 37, da CF), na medida em que, possibilita a participação de 
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pessoa jurídica que não preenchem os REQUISITOS PREVISTOS EM LEI E PIOR, NÃO 

PODE EXECUTAR A ATIVIDADE, SEM ANTES DETER A NECESSÁRIA 

INSCRIÇÃO/AUTORIZAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL RESPONSÁVEL POR 

REGULAR A RESPECTIVA ATIVIDADE ECONÔMICA. 

Outrossim, registre-se de logo que a atividade de Gestão documental é devidamente 

regulamentada por Legislação Federal, que, dentre outras, criou e conferiu competência ao 

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA para regulamentar a atividade no 

âmbito nacional e aos CONSELHOS REGIONAIS DE BIBLIOTECONOMIA para 

fiscalizar a atividade em suas regiões. 

Nesse sentido, a Lei n.° 4.084 de 30 de junho de 1962 c/c o Decreto n.º 56.725 de 16 de agosto 

de 1965 são expressas no sentido de determinar o plexo de atribuições da atividade atinente a 

profissão de Biblioteconomia. Senão vejamos a Lei n.° 4.084 de 30 de junho de 1962: 

“Art 6º São atribuições dos Bacharéis em 

Biblioteconomia, a organização, direção e execução dos 

serviços técnicos de repartições públicas federais, 

estaduais, municipais e autárquicas e empresas 

particulares concernentes às matérias e atividades 

seguintes: 

a) o ensino de Biblioteconomia; 

b) a fiscalização de estabelecimentos de ensino de 

Biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em via 

de equiparação. 

c) administração e direção de bibliotecas; 

D) A ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE DOCUMENTAÇÃO. 

e) a execução dos serviços de classificação e 

catalogação de manuscritos e de livros raros e 
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preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e 

seriadas, de bibliografia e referência.” 

Por outro lado, qualquer atividade profissional (devidamente regulamentada) deve atender a 

dispositivo conferido em Lei Federal que EXIGE O REGISTRO DAS MESMAS NAS 

ENTIDADES FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. Senão vejamos 

a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980: 

“Art. 1º O REGISTRO DE EMPRESAS e a anotação 

dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, SERÃO OBRIGATÓRIOS 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, por força da Lei Federal no 6.839, de 30 de outubro de 1980, qualquer empresa que 

deseje desenvolver atividade econômica abarcada pelo plexo de atribuições profissionais 

da área de biblioteconomia é obrigada a promover seu registro, não apenas para fins de 

fiscalização, mas, também, vinculando-se ao Poder Normativo da referida Autarquia. 

Por essa razão é que a própria Lei de Licitações impõe – EM DIVERSOS DISPOSITIVOS - 

o dever de o Licitante comprovar sua inscrição no respectivo Conselho, bem assim, sua 

regularidade. Senão vejamos a Lei Federal n° 8.666/93: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

I - REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE 

PROFISSIONAL COMPETENTE; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 
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quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnicos adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; 

IV - PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS 

PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUANDO FOR O 

CASO. 

Nesse mesmo sentido, conforme Decreto nº. 56.725 de 16 de agosto de 1965 (ainda por 

competência delegada da União), o Conselho Federal de Biblioteconomia estabelece UMA 

SÉRIE DE EXIGÊNCIAS inclusive destinadas às empresas que operam no setor, com o 

nítido objetivo de garantir a qualidade da execução do serviço, exercendo assim, seu poder 

normativo na plenitude. Senão vejamos o disposto no art. 15 Decreto nº. 56.725 de 16 de agosto 

de 1965: 

Art. 15 – O CFB tem por finalidade ORIENTAR, 

SUPERVISIONAR e DISCIPLINAR o exercício da 

profissão de Bibliotecário, em todo o território nacional, 

na forma deste Regulamento, bem como contribuir para 

o desenvolvimento biblioteconômico no País. 

Aliás, não por outro motivo, o próprio Conselhos Federal de Biblioteconomia cuidou de 

disciplinar a forma de inscrição das empresas exploradoras da atividade econômica vinculadas 

Biblioteconomia e Documentação. Senão vejamos a Resolução CFB n.° 307/1984, in verbis: 
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Resolução CFB N.º 307, DE 23 DE MARÇO DE 1984. 

Regulamenta o registro, nos Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia, de empresas e instituições que 

prestam, executam ou exerçam serviços ou atividades de 

Biblioteconomia e Documentação. 

O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei n.º 4.084, de 30 de 

junho de 1962 e o Decreto n.º 56.725 de 16 de agosto de 

1965 e do que dispõe a Lei n.º 6.839, de 30 de outubro 

de 1980, Resolve: 

Art. 1º – A empresa ou instituição que se constitua para 

prestar ou executar serviços de Biblioteconomia e 

Documentação ou que exerça qualquer atividade, ligada 

ao exercício da Profissão de Bibliotecário, é obrigada 

ao registro no Conselho Regional de Biblioteconomia da 

jurisdição de sua sede. 

Pois bem, ocorre que o Edital impugnado não traz adequadamente exigência técnica 

(habilitação técnica) compatível com a norma licitatória (art. 30, Lei Federal n.° 8.666/93), ou 

mesmo que ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS PRÓPRIAS DAS NORMAS REGULADORAS 

DA ATIVIDADE. Ou seja, o Edital é ilegal. 

Como sabemos, a habilitação é a fase do procedimento licitatório que tem por finalidade aferir 

as condições pessoais dos interessados em contratar com a Administração, verificando se 

esses reúnem condições jurídicas, fiscais, técnicas e econômico-financeiras de executar o 

objeto pretendido e se cumprem o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal. Lamentavelmente, o Edital apresenta uma série de impropriedades relacionadas à 

capacidade técnica. 

Adilson Dallari1 de modo contundente também afirma que a Constituição não autoriza nem 

“estimula o aventureirismo”, a concorrência selvagem, em detrimento da qualidade do objeto 

contratado e da segurança do contrato, sendo inquestionável a constitucionalidade do art. 101, 
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da Lei n.° 9.433/05, que estabelece o que pode ser exigido como elemento comprobatório da 

qualificação técnica de cada proponente. 

Estranhamente e contrariando Editais congêneres o presente Edital não traz a exigência de que 

a Pessoa Jurídica licitante SEJA DEVIDAMENTE INSCRITA JUNTO A AUTARQUIA 

FEDERAL (CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA-CRB) que tem 

competência instituída pela Lei, para regulamentar a atividade no país, afetando de morte o 

princípio da Legalidade, o que enseja a nulidade do certame. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo 

acentua “O ato administrativo é válido quando foi expedido em absoluta conformidade com 

as exigências do sistema normativo...” Continua “Para a administração o que fundamenta o 

ato invalidador e o dever de obediência à legalidade, o que implica obrigação de restaurá-lo 

quando violada”. 

_______________ 

1 DALLARI, Adílson de Abreu. Licitação – comprovação de capacidade técnico-operacional. Revista trimestral de direito público. São Paulo: 

Malheiros, n. 09/1995, p. 149. 

Não é por outro motivo que todos os Editais que versem sobre serviço atinentes a profissão 

de Biblioteconomia neste país, DEVEM EXIGIR QUE A EMPRESA ESTEJA 

DEVIDAMENTE INSCRITA NO SEU RESPECTIVO CONSELHO. 

  

Isto ocorre não somente em relação às empresas que têm atividade de serviço de objeto desta 

Licitação, mas também as empresas que executam atividades médicas (exige-se inscrição no 

CREMEB), de engenharia (exige-se inscrição no CREA), de atividades de advocacia (exige-

se inscrição na OAB), e etc. 

  

Trata-se, portanto, de uma obrigação jurídica decorrente da criação governamental de 

entidades com competências próprias para regulamentar determinadas atividades. 
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Ora Ilmo(s). tal exigência não é novidade no ordenamento jurídico, o que, aliás, contribui 

sobremaneira para uma adequada fiscalização do setor, por delegação do Poder Público 

Federal. Ou seja, em última análise, o CRB é a própria União Federal. 

  

Como dissemos, a exigência de inscrição das empresas que atuam na prestação de 

serviços de gestão documental (inerente à profissão de biblioteconomia), no Conselho 

correspondente, atende a determinação emanada por Lei Federal. É da competência do 

Conselho Regional a fiscalização das empresas que atuam no correspondente serviço. 

  

Assim, a comprovação de que a pessoa jurídica esteja regularizada junto aos órgãos 

competentes, existe por força da prerrogativa legal dada, in casu, ao Conselho Regional de 

Biblioteconomia - CRB, de regular e fiscalizar a atividade. 

  

6.      INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO. BIBLIOTECÁRIO 

  

O Edital impugnado também não cumpre determinações do inciso IV, do art. 30, da Lei no 

8.666/93, na prática, fragilizando a execução do serviço, e do ponto de vista formal, trazendo 

nulidade ao certame. 

  

Assim, o Edital deixou de exigir apresentação RESPONSÁVEL TÉCNICO, no que, aliás, 

ignora não apenas a Lei de Licitações mas, também, a Lei Especial, objeto do Poder 

Normativo do Conselho de Biblioteconomia. Senão vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação 

do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, 

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, 
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detentor d e ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA por execução 

de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades 

mínimas ou prazos máximos; 

Ora Nobre Pregoeiro, trata-se de um serviço de TRATAMENTO e GESTÃO de 

INFORMAÇÃO, condição extremamente importante para a Administração Pública e 

que fatalmente padecerá sem o necessário cumprimento das normas técnicas. 

No próprio edital reconhece esta importância da Gestão Documental quando registra no 

Anexo I o que segue: 

“A gestão documental atende também aos objetivos 

mais elevados da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar n.º 101/2000) quais sejam, os de 

assegurar condições para o planejamento, o controle 

e a transparência nas finanças públicas;” 

Não bastasse isso, a condição de Responsável Técnico é devidamente regulamentada 

por Ato Normativo do Conselho Federal de Biblioteconomia, órgão com status de 

Autarquia Federal, que assim disciplinou em Resolução CFB N.° 307, de 23 de março 

de 1984 (cópia anexa): 

Art. 4º – A responsabilidade técnica da empresa ou 

da instituição, na área de Biblioteconomia e 

Documentação, É SEMPRE DO 

BIBLIOTECÁRIO, não podendo ser assumida pela 

pessoa jurídica. 
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§ 1º – Somente poderá ser encarregado da parte 

técnica, o bibliotecário, com registro definitivo no 

Conselho Regional de Biblioteconomia, da 

jurisdição onde a empresa ou jurisdição presta 

serviços. 

§ 2º – O bibliotecário com registro provisório não 

poderá chefiar ou dirigir atividades do(s) setor(es) 

técnico(s) da empresa ou instituição, na área de 

Biblioteconomia e Documentação. 

§ 3º – A empresa que for instalar filial ou a 

instituição que for criar órgãos em outra jurisdição 

deverá comprovar perante o Conselho Regional de 

Biblioteconomia a existência de, pelo menos, um 

bibliotecário com registro principal nesta 

jurisdição. (GRIFO NOSSO) 

Art. 5º – A execução de serviços bibliotecários por 

empresas ou instituições, registradas nos Conselhos 

Regionais, não exclui a obrigatoriedade da 

assinatura dos respectivos documentos técnicos 

específicos da área de Biblioteconomia E 

DOCUMENTAÇÃO, inclusive laudos periciais, 

certificados de auditoria de projetos, por um ou mais 

profissionais, com indicação de número de registro 

no respectivo Conselho Regional.(GRIFO NOSSO) 

Assim, Nobre Julgador, o Edital negligenciou exigência contida não apenas na Lei de 

Licitações, mas, também, na Norma Federal do órgão regulamentador da profissão, 

sendo o referido, consequentemente, nulo. 
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Neste sentido, o Edital contém vício que lesa preceitos constantes das Normas emanadas 

pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, 

em sua obra Curso de Direito Administrativo acentua: 

“O ato administrativo é válido quando foi expedido 

em absoluta conformidade com as exigências do 

sistema normativo...” Continua “Para a 

administração o que fundamenta o ato invalidador e 

o dever de obediência à legalidade, o que implica 

obrigação de restaurá-lo quando violada”. 

Senão vejamos sua valorização constitucional contida no art. 37 da Carta Maior: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e..:” 

7.     INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA NA FORMA PRESCRITA NA LEGISLAÇÃO. 

INEXISTE EXIGÊNCIA QUE O ATESTADO SEJA REGISTRADO NO 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA-CRB o §1°, do art. 30, da 

Lei n.º 8.666/93 

O Edital impugnado apresenta grave erro, afrontando dispositivo expresso na Lei de 

Licitações no que se refere a forma de apresentação dos atestados de capacidade 

técnica. 

É que a norma exige que, comprovação da aptidão da empresa Licitante para com o 

objeto licitado, que seja apresentado atestado de capacidade técnica devidamente 
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registrada no respectivo Conselho, no caso concreto no Conselho Regional de 

Biblioteconomia - CRB. 

Neste sentido, registre-se desde logo, que a teleologia hermenêutica a que objetivou o 

Legislador, encontra-se vinculada a competência dada em Lei aos Conselhos 

Profissionais. 

Por esse mesmo motivo, o Edital atende a ao dispositivo conferido em Lei Federal, a 

Lei n.º 6.839, de 30 de outubro de 1980 (já citada), e na própria Lei de Licitações 

(inciso I, do art. 30, da Lei n.º 8.666/93) que dispõe sobre a obrigatoriedade de registro 

de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. 

Como dissemos, as atividades de Gestão documental (armazenamento de caixas com 

documentos, consulta, manipulação e movimentação de caixas de documentos, etc.) é 

devidamente regulamentada por Autarquia Federal (Conselho Federal de 

Biblioteconomia), que no exercício das competências previstas na Lei Federal n° 4.084 

de 1962. 

Ocorre que, A MESMA LEI DE LICITAÇÕES, reconhecendo o status de órgão 

público dos Conselhos Profissionais, exige que os Atestados de Capacidade Técnica 

sejam devidamente registrados perante a respectiva Autarquia. Senão vejamos o §1°, 

do art. 30, da Lei n.º 8.666/93. Vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em 
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características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnicos adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; ... 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II 

do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, DEVIDAMENTE 

REGISTRADOS NAS ENTIDADES 

PROFISSIONAIS COMPETENTES, limitadas as 

exigências a: 

Ora, o Edital não exige a apresentação de atestado de capacidade técnica 

devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB, sendo, 

portanto, nulo para fins de Lei. 

Nesse sentido, além de apresentar o atestado de capacidade técnica, os mesmos, para 

serem revestidos de legalidade, devem ser devidamente registrados junto ao órgão 

Federal que tem competência para regulamentar a atividade, O CONSELHO 

REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA SEÇÃO DE ONDE FORA 

PRESTADO O SERVIÇO. 

Aliás, além de ser uma exigência expressa da Lei Federal n.º 13.303 de 30/06/2016, a 

própria legislação específica oriunda do Conselho Federal de Biblioteconomia, da 
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qual o Edital se vincula por força do art. 58 inciso II, , também aborda a matéria, a saber, 

in verbis: 

Art. 58 

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do 

objeto técnica ou economicamente relevantes, 

de acordo com parâmetros estabelecidos de forma 

expressa no instrumento convocatório; 

Como sabemos, a habilitação é a fase do procedimento licitatório que tem por finalidade 

aferir as condições pessoais dos interessados em contratar com a Administração, 

verificando se esses reúnem condições jurídicas, fiscais, técnicas e econômico-

financeiras de executar o objeto pretendido e se cumprem o disposto no inciso XXXIII, 

do art. 7º, da Constituição Federal. 

O Edital publicado NÃO EXIGE QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA SEJA REGISTRADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE 

BIBLIOTECONOMIA - CRB restando patente a ilegalidade. 

Aliás, além da exigência na Lei de Licitações, a matéria também é tratada na Resolução 

CFB n.° 443, de 14 de março de 1997(cópia em anexo): 

“Art. 2° – Os profissionais de Biblioteconomia, 

pessoas físicas ou jurídicas, DEVEM 

REGISTRAR, no Conselho Regional de 

Biblioteconomia, OS ATESTADOS OU 

DECLARAÇÕES FORNECIDOS POR PESSOAS 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU 

PRIVADO, COMPROBATÓRIOS DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEUS 

CAMPOS PRIVATIVOS, previstos nos Artigos 6º e 

7º da Lei n.º 4.084, de 30 de junho de 1962, nos 



 
 

 

Av. Santos Dumont, 1295, Edf. Monsenhor Bicalho, sala 201, Centro - Lauro de Freitas-BA CEP 42702-400 

Tel: 71-3616-5454   comercial@melhordoc.com.br 

artigos 5o e 8o do Decreto n.º 56.725, de 16 de 

agosto de 1965.” 

Pois bem, ao também suprimir exigência normativa, emanada da Lei de Licitações 

(§1°, do art. 30, da Lei n° 8.666/93) e também do de Norma do Conselho Federal de 

Biblioteconomia - CFB (art. 2°, da Resolução CFB n.° 443, de 14 de março de 1997), 

a Administração encontra-se fragilizada, negando o Poder “normatizador” da Autarquia 

Federal, mas, sobretudo, trazendo ilegalidade ao certame. 

Seria o mesmo que um edital de obra de engenharia ignorasse orientações emanadas do 

CREA, pondo em risco a segurança da futura obra, ignorando providências que a 

Autarquia Federal exige, ou igualmente impensável um médico realizar atendimentos 

diretos ao público num hospital sem o devido registro no CREMEB ou ainda um 

advogado exercer sua profissão sem o registro na OAB. 

Nesse aspecto Adilson Dallari4 de modo contundente também afirma que a 

Constituição não autoriza nem “estimula o aventureirismo”, a concorrência selvagem, 

em detrimento da qualidade do objeto contratado e da segurança do contrato, sendo 

inquestionável a constitucionalidade do art. 30 da Lei no 8.666/93, que estabelece o que 

pode ser exigido como elemento comprobatório da qualificação técnica de cada 

proponente. 

__________________ 

4 DALLARI, Adílson de Abreu. Licitação – comprovação de capacidade técnico-operacional. Revista trimestral de direito público. São Paulo: 

Malheiros, n. 09/1995, p. 149. 
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8.     DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

Nobre pregoeiro(a),  não identificamos no edital as previsões legais quanto a: 

● As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da 

Lei Complementar nº 123/06, deverão comprovar esse enquadramento tributário, 

bem como indicar a existência ou não de restrição de regularidade fiscal, 

assinalando nos campos correspondentes no Anexo V; 

● A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de 

pequeno porte dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais 

conste registrada essa condição. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização da documentação, conforme disciplina o §1º do art. 43 da lei 

complementar 123/2006, alterada pela LC 147/2014; 

● Não há informação clara de qual documento o licitante deverá apresentar para 

comprovar o registro e a regularidade das obrigações técnicas e legais para o 

devido cumprimento e desempenho das atividades conforme preceitua a lei. O 

documento exigível deverá ser o AVCB, atestado de vistoria técnica emitido pelo 

batalhão de corpo de bombeiros, em nome da licitante comprovando o registro e 

regularidade para execução de atividades profissionais e negócios no local; 

● Não há informação clara sobre como será a comprovação dos CNAEs registrados 

no contrato social pertinente ao objeto a ser contratado; 

● A previsão no edital de atendimento ao art. 30 inciso IV - prova de atendimento 

de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, ampliando desta forma 

a disputa comercial; 

● O edital é omisso quanto ao tipo / modelo de caixa-arquivo. São diversos os tipos 

e modelos de caixa-arquivo e este requisito, esta especificação técnica é 

fundamental para a formação do preço dos licitantes; 

● O edital diz que o licitante deverá substituir as caixas quanto houver necessidade, 

mas não diz quantas caixas os licitantes deverão substituir, ou seja, sem uma 

informação clara e objetiva os licitantes não tem como compor na formação de 

preço a demanda do CRO-BA; 

● O edital é omisso quanto a lei Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, ou seja, 

se o CRO-BA já está regular e atendendo aos preceitos desta lei, devendo 

informar ao licitante vencedor e adjudicatário todas as exigências previstas na 

mesma que resguarde o sigilo e segurança do acervo; 
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Sem elas, o certame não diz claramente como se dará a comprovação do preceito legal, 

trazendo incerteza ao certame e principalmente possibilitando a insegurança jurídica. 

 

9.     PEDIDO 

Ex positis, confia que V. Exa., após apreciada as questões ora trazidas no presente 

processo, declare, com a urgência que o caso requer, as nulidades apontadas, acolhendo 

as impugnações bem assim promovendo os ajustes necessário ao ideal prosseguimento 

do feito, em atendimento as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal: 

  

Nestes Termos, Pede Deferimento, 

  

Lauro de Freitas-BA, 05 de fevereiro de 2021. 
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