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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 

ESCLARECIMENTO 001/2017 

 

 

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimentos com retificação do edital enviado pelo 

CRA/SC e INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - IAN. A resposta aos pedidos de 

esclarecimento foi subsidiada pela Assessoria Jurídica do CRF/SC, Adv Fernanda Rocha dos 

Santos, conforme se segue: 

O Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA-SC solicita 

retificação no edital do pregão para apresentação de prova de registro cadastral 

no CRA por parte dos licitantes prestadores dos serviços de organização do 

concurso público do CRF/SC. 

Os serviços contratados limitam-se a elaboração e aplicação de provas de 

concurso. Não nos parece que o fato de uma empresa prestadora deste serviço estar 

ou não cadastrada no CRA poderá garantir sua qualificação técnica, pois os cursos 

de nível superior em Administração não qualificam seus alunos para a atividade 

fim do presente certame (elaboração e aplicação de provas de concurso público). 

A lei não obriga a exigência de comprovação de capacidade técnica, mas tão 

somente limita tal exigência a apresentação dos documentos previstos nos incisos 

I a IV de seu art. 30 e no §1º deste, conforme o caso. Também nada impedirá que o 

Conselho de Administração exerça sua atividade fiscalizatória junto à empresa que 

vier a firmar contrato com o CRF/SC, exigindo-lhe o cumprimento das leis 

aplicáveis. 

Com tal raciocínio, ressalte-se, não pretendemos diminuir a utilidade e a validade 

de se inserir a exigência de registro no CRA no presente certame. Reconhecendo os 

trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Regional de Administração de Santa 

Catarina, o CRF/SC compromete-se de nas próximas contratações de empresas 

para elaboração e aplicação de provas de concurso público, exigir o certificado de 

registro junto ao CRA competente. 

Espera-se, em verdade, a compreensão deste r. Conselho de classe profissional, 

pois é cediço que a suspensão do curso do presente certame, para inclusão de 

exigência anteriormente não prevista, deverá culminar com a concessão de novo 

prazo para a adequação dos pretensos participantes, devendo a data de abertura 

do certame ser remarcada, atrasando a consecução dos trabalhos do concurso 

público e inviabilizando a convocação urgente e imediata de candidato para prover 

cargo vago, trazendo imensuráveis prejuízos aos serviços públicos e seus 

destinatários. 

Diante do exposto, por indeclinável interesse público e com a única finalidade de 

garantir a tempestividade do certame público em questão e dos serviços dele 

decorrentes, sugiro o indeferimento do pedido, mantendo-o inalterado em todos os 

seus termos e cláusulas. 

 

Conclusão: Diante do exposto, mantém-se inalterado o edital. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

por Everaldo Amaral, Pregoeiro do 

CRF/SC 

 

 



Compras CRF/SC <compras@crfsc.org.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

adm@ian.org.br <adm@ian.org.br> 5 de dezembro de 2017 14:43
Para: compras@crfsc.org.br

Boa tarde

Segue:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE:

RAZÃO SOCIAL: Instituto de Avaliação Nacional – IAN, com sede na Rua Visconde de Inhaúma, 134 - salas
1614 a 1617 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-007, inscrita no CNPJ sob n. 21.556.037/0001-70,
telefones: 21-20816210 e 21-30402361.

INFORMAÇÕES DO PROCESSO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017
UASG 389459
ABERTURA DIA: 13/12/2017
HORÁRIO: 14:00 horas (Horário de Brasília)

Prezado (a) Pregoeiro (a),
Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em
questão, em conformidade com o item 5 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2017, “5. DOS
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: "5.1 Qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço
compras@crfsc.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas."

O questionamento a seguir citado, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento
Objetivo, tem a intenção de: Garantir a convocação de empresas aptas a prestar os serviços da proposta de
preço; Garantir a saúde da
equação econômico-financeira das partes; Garantir a qualidade dos serviços do objeto pela contratada, e por
estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma
clara, objetiva,
exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.

Em geral se requer dos licitantes a qualificação técnica, ou seja:
1 - comprovante de registro ou inscrição da licitante, bem como a indicação de um Responsável Técnico com
formação em Administração, junto ao Conselho Regional de Administração da sede da licitante.
2 - Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que declare a capacidade técnica da
licitante.

Desta forma, questiono se não é oportuno o requerimento dos itens 1 e 2 retro mencionados, visando garantir a
convocação de empresas aptas a prestar os serviços da proposta de preço; e desta forma garantir a saúde da
equação econômico-financeira das partes; e ainda garantir a qualidade dos serviços do objeto pela contratada.

Certo de seu pronto atendimento

Atenciosamente.

Instituto de Avaliação Nacional – IAN
CRA: 90.09941
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Adm. Ayrton José de Britto
Diretor Geral Administrativo
CRA-RJ: 20-70002-4
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