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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ATA DE REUNIÃO N. 31/2021 

1º EXERCÍCIO DA 18ª LEGISLATURA 

 

Às 10h00 do dia 12 de novembro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, designados pela Portaria n. 147/2021, de 25 de agosto de 2021, de forma 

presencial, para deliberar sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela licitante ASD – TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 10.619.017/0001-85, juntamente 

com o questionamento enviado pela empresa SOMAPRINT COMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n. 

62.551.858/0001-00. 

 

Preliminarmente, consigne-se que a presente licitação foi autorizada pela Ato da Mesa n. 

019/2021, com a finalidade de contratação de empresa especializada em serviço de levantamento 

estatístico de dados, quantitativo, do tipo não probabilístico, por cota com o objetivo de avaliar 

junto à população do município de Suzano o desempenho dos órgãos municipais, políticas 

públicas, programas e ações do Poder Público, abrangendo as áreas urbana e rural do município. 

 

O presidente agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, passou-se a deliberar sobre a 

IMPUGNAÇÃO, juntamente com o questionamento enviado pela empresa SOMAPRINT 

COMUNICACAO, inscrita no CNPJ sob o n. 62.551.858/0001-00. 

 

A impugnação requer que o registro na entidade profissional faça parte da 

habilitação técnica, nesse sentido assim expõe: 

 

Incluir o item referente à necessidade de registro da empresa na entidade profissional 

competente, qual seja: Conselho Regional de Estatística – CONRE na qualificação 

técnica da habilitação;  

Retificar o item, 8.6.1. - Declaração de disponibilidade, combinada com a de 

responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico (estatístico) pela execução 

dos serviços, sendo exigida na habilitação. 

(grifos nossos) 
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Já o questionamento da SOMAPRINT assim expõe: 

 

Em se tratando de contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião 

científica e metodológica, a exigência de registro junto ao CONRE - Conselho Regional 

de Estatística, tanto da empresa quanto do profissional estatístico, não deveria ser, 

também, exigência na fase de habilitação, e não somente na de contratação, uma 

vez que se trata de serviço técnico especializado, a exemplo de obra de engenharia, que 

exige CREA em ambas as fases?    

(grifos nossos) 

 

Com razão a Impugnação e o questionamento. 

 

A farta jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, salvo melhor juízo, é 

no sentido de que a exigência do registro ou inscrição no respectivo conselho de classe é devida sempre 

que o objeto a ser licitado tenha relação com a profissão fiscalizada. O que é o caso do presente processo 

licitatório. 

 

Nesse sentido o seguinte julgado: 

 

TC- 014274.989.19-3 

Aliás, como bem observado pela ATJ, este é o posicionamento  adotado pela 

Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral quando da elaboração da Minuta do Edital 

em apreço, que ao abordar o assunto ressalvou que “Tal exigência só deve ser formulada 

quando, por determinação legal, o exercício de determinada atividade relacionada ao 

objeto contratual estiver sujeito à fiscalização da entidade profissional competente. 

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade 

ao correspondente conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou 

inscrição torna-se inaplicável para fins de habilitação”. 

 
A contrário senso tem-se, entre outros, o seguinte julgado:  

  
TC-23994.989.20-0 

Na hipótese, necessário que a Administração justifique a exigência, para fins de 

qualificação técnica, de registro das licitantes em Conselhos de classe não compatíveis 

com os serviços a serem executados, o que tem o condão de impedir a ampla 

participação no certame e a busca da proposta mais vantajosa. 
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Assim, ACOLHENDO a Impugnação e o questionamento, delibera-se por ADIAR a presente 

licitação na modalidade Pregão Presencial n. 003/2021 – processo administrativo n. 120/2021 até que 

se regularize o edital com os apontamentos feitos. 

 

Não havendo, por ora, nada mais a tratar, às 10h42min deu-se por encerrada a reunião, 

lavrando-se a presente Ata que vai subscrita pelos membros presentes da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

 

JULIO CEZAR MAYER 

PRESIDENTE 

 

OSMAR ALVES DA SILVA 

VICE-PRESIDENTE 

 

 

FRANCISCO EVERSON MARINHO MARQUES 

MEMBRO 

 

 

TAIANE KELLY FERNANDES DA SILVA 

MEMBRO 

SIDINEY AP. LOPES DE SOUZA 

MEMBRO 

SIMONE MARIA ALENCAR 

MEMBRO  

 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA E. CANTON DE MORAES 

MEMBRO SUPLENTE 
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