
A impugnante conclui sua impugnação, em livre interpretação do dispositivo acima 
citado, consignando que: 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ—CRA-
PR 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 0912021 

Trata-se de impugnação ao Edital 09/2021, de Pregão Eletrônico, realizada pelo 
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR. 

O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa especializada para 
atuar como Agente de Integração de Estágios, visando a administração de Programa 
de Estágio remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência 
efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino superior, educação profissional 
(técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, oficiais ou reconhecidas pelo 
MEC. 

A irresignação da Impugnante se volta ao fato de que em relação ao atestado de 
capacidade técnica "não é requerido o registro deste na entidade profissional 
competente que, no caso, é o Conselho Regional de Administração, em razão do 
objeto do certame, assim como é necessário também solicitar o registro da própria 
empresa juntamente com seu responsável técnico". 

É o breve relato. 

De plano já se assevera que não procede a impugnação. 

A fundamentação com base na Lei 4.769/65 não demonstra, expressamente, que os 
agentes de integração estariam submetidos à registro no CRA, haja vista que suas 
atividades não constam do rol consignado naquela legislação. 

Veja que a Impugnante destaca o item "b" do art. 21  da mencionada lei, cujo teor é o 
que segue: 

"Art. 2° A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão liberal 
ou não, mediante: 

a. pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 
chefia intermediária, direção superior; 

b. pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 
administração e seleção de pessoal, orqanização e métodos, orçamentos, 
administração de material, administração financeira, administração mercadológica, 
administração de produtos, relações industriais, bem como outros campos em que 
esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos.' ( ... )" 
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"Como é possível observar, as empresas que tem por atividade a seleção de pessoal, 
inclusive na forma de agência integradora de estágios, como do certame em tela, 
estão inseridas em campo privativo do Administrador, conforme delimitação do art. 20 , 
alínea 'b' da Lei 4.769/65, na área de 'administração e seleção de pessoaf ou recursos 
humanos." 

Percebe-se que a interpretação realizada pela Impugnante é por demais extensiva, e 
estende a exigibilidade de registro de atividades que não constam da Lei 4.769/65. 

No caso a Lei 4.769/65 determina que a contratação e gestão de mão de obra 
terceirizada é que se submete ao registro no CRA, contudo, o objeto da licitação aqui 
tratado não é a contratação de empresa para seleção, fornecimento e gestão de mão 
de obra, mas sim, uma empresa que apenas vai intermediar, junto à instituição de 
ensino, a concessão de estágio, cujo objeto é diferente de mera prestação de serviço 
para fornecimento de mão obra. 

Não há, no caso, fornecimento de prestação de serviço de seleção de pessoal, e 
fornecimento de mão de obra terceirizada. A função dos agentes de integração é 
diferente e rege-se pela Lei 11.788/2008 que não faz qualquer exigência neste 
sentido, aliás, os agentes de integração sequer são obrigatórios, podendo o estágio 
se dar diretamente por convênio entre a entidade concedente e a instituição de ensino. 

Noutro sentido, e corroborando os motivos acima elencados, é de se consignar que a 
exigência de registro em entidade de classe apenas deve se dar quando a atividade 
fim da empresa contratada se perfilar com atividades próprias daquelas fiscalizadas 
pelo conselho de classe, assim, no caso do CRA, a exigência de inscrição no 
respectivo conselho apenas seria lícita se a contratação se voltasse para prestação 
de serviços próprios da área de administrador, o que não é o caso. 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação e no seu mérito rejeitá-la, nos 
termos da fundamentação acima exposta. 

Maringá/PR, 05 de julho de 2021. 

RAFAELA KOGA PE1'R&IO KUMAGAE 
PREGOEIRA 
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