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Município de Francisco Beltrão

PROTOCOLO

Processo: 2142 / 2019

Requerente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 78.348.059/00011-62
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANA - niarlonn@cra-
pr.org.br

Contato:

Telefone:

Assunto:

Descrição:

4133115554

LÍCITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - Versão: 1
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 34/2019

Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Máximo Estimado: 15 dias.

L. STP 500.2059d rptProcessoProtoedo^

Francisco Beltrão, 08 de Março de 2019.

ISABEL CRISTINA PAINI
Protocolista

07015824S90. OS Ca i:i9 11:50-35

Anexe;



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ

Ofício n® F/0051/2019 Curitiba, 8 de março de 2019.
Assunto: Impugnação de Edital de Licitação

Prezado Senhor,

O Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR, Autarquia Federal, é a

entidade profissional responsável pela fiscalização da profissão de Administrador, na

jurisdição de nosso Estado, tanto no que concerne às pessoas físicas, como pessoas

jurídicas, conforme preconiza a Lei Federal n^ 4.769/65, regulamentada pelo Decreto n^

61.934/67.

No desempenho de nossas funções, tomamos conhecimento do Edital de Licitação publicado

pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, através do Processo Licitatório ns 150/2019

- Edital de Pregão (Presencial) nS 033/2019, cujo objeto é a contratação de empresa

prestadora de serviços de mão de obra para execução de apoio às atividades operacionais..

1) Da Exigência no Edital

No referido Edital, para comprovação de qualificação técnica é exigida apresentação de

Atestado de Capacidade Técnica, conforme item 10.3.5.1, contudo não é requerido o

registro deste, nem mencionada sobre a comprovação do registro da pessoa jurídica

participante na entidade profissional competente que, no caso em tela, é o Conselho

Regional de Administração, em razão do objeto do certame, consistente na prestação de

serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra.

2) Do Embasamento Legal

a. Serviços Terceirizados com Locação de Mão de Obra

A Lei n9 4.769/65 criou a profissão do Administrador e delimita o seu campo profissional, a

saber:

Art. 22 A atividade profissional de Administrador será exercida, como

profissão liberal ou não, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, /""TS
assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior; /jy^^
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento//^ N
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da | \

Rua: Cel. Dulcídio, 1565 - Água Verde - CEP 80250-100 - Curitiba - Paraná - Fone (41) 3311-5555/Fax: (41) 3311-5566 \V
cra-pr@cra-pr.org.br / wwW.cra-pr.org.br ^ ^




























