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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 

ESCLARECIMENTO 002/2017 

 

 

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

empresa OBJETIVA CONCURSOS LTDA. A resposta ao pedido de esclarecimento subsidiada 

pela Assessoria Jurídica do CRF/SC, Adv Fernanda Rocha dos Santos, se segue: 
 

1. Aplica-se a Lei nº 8.666/93 no que couber (art. 57, §1º e 2º); 

2. O item 5.1.5 do Termo de Referência menciona que a empresa contratada deve 

publicar em sites especializados, redes sociais e em jornais de grande circulação. 

Devido ao princípio da publicidade e da transparência, a publicação em jornais de 

grande circulação visa dar maior abrangência de forma a assegurar a ampla 

concorrência. 

3. Nos termos do item 5.1.10 do Termo de Referência, a inscrição poderá ser por 

internet ou outros meios, e não exclusivamente via internet, como se refere a empresa 

interessada. O valor cobrado a título de inscrição em concurso público constitui-se em 

receita pública pertencente ao contratante, nesta condição, deve ser recolhida aos 

cofres públicos e contabilizada de acordo com as regras do Direito Financeiro. Desta 

feita, no presente caso, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do valor da 

taxa de inscrição em nome do CRF/SC, observadas as regras do Direito Financeiro e 

sua apropriação e contabilização de acordo com a Lei n. 4.320/64. 

4. O item 5.1.10 do Termo de Referência responde o questionamento ao responsabilizar 

a contratada pelo processo de inscrição e possibilitar que seja feita através da internet. 

5. A seleção e pagamento do pessoal (fiscais) fica a cargo da empresa, conforme se 

observa nos itens 6.4 do edital e 5.1.13 do Termo de Referência. 

6. Essa definição será em conjunto (5.1.4 e 5.2 do Termo de Referência). 

7. Idem a resposta anterior. 

8. Não haverá prova prática. A contratação visa a prestação de serviços de 

organização, planejamento e realização de concurso público, visando a elaboração, 

impressão e aplicação de provas objetivas (para todos os níveis), de títulos (para o 

nível superior) e ainda discursiva para cargo de advogado, para o provimento de 

cargos efetivos, de nível fundamental, médio, superior e formação de cadastro reserva 

para o quadro de pessoal do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – 

CRF/SC. 

9. Não compete ao CRF/SC o recebimento dos títulos, pois todo o serviço e organização 

deve ser prestado pela empresa contratada. 

10. Mesma resposta dos itens 6 e 7. 

11. Cabe a empresa responsabilizar-se pela recepção, exame e resolução de consultas 

e recursos interpostos em qualquer fase do concurso, submetendo as decisões às 

instâncias que vierem a ser definidas nos editais normativos dos concursos e, uma vez 

resolvidas as questões, dar conhecimento formal ao CRF/SC, inclusive com a entrega 

das cópias dos atos praticados (item 5.1.16 Termo de Referência). 

12. Compete à empresa contratada a organização, planejamento e realização de todas 

as etapas do concurso. 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

por Everaldo Amaral, Pregoeiro do 

CRF/SC 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                             OBJ. 0386/2017 
 
Para: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
Ref.: LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2017  
 CONCURSO PÚBLICO 
 

 
Prezados Senhores, 
 
Tendo recebido o Edital de Licitação em epígrafe, solicitamos alguns esclarecimentos necessários à 

formulação de nossa proposta de trabalho, conforme segue: 
 
1) É correto o entendimento de que o prazo de que trata o item 6. do Termo de Referência, Anexo I, do Edital, 

poderá ser prorrogado na forma da Lei 8.666/93 e suas atualizações?  
    

2) Estando as publicações a cargo da empresa, conforme subitem 5.1.5 do Termo de Referência, Anexo I, do 
Edital:     

    2.1) Favor informar as publicações a serem efetuadas.  
                                 2.2) Qual(is) jornal(is) de grande circulação no estado de Santa Catarina deverá(ao) ser utilizado(s) para 
tanto? 
                                 2.3) A publicação poderá ser em forma de aviso/extrato, ficando sua íntegra disponível na Internet? 
 
                          3) É correto o entendimento de que o recebimento das inscrições será exclusivamente via Internet, no site da 
empresa, com crédito do valor correspondente à taxa de inscrição em conta corrente a ser indicada pelo Conselho, que arcará 
com as tarifas bancárias decorrentes desta cobrança?  

 
                            4) Considerando que as inscrições serão via Internet, o atendimento do disposto nos subitens 5.1.8 e 5.1.9 do 
Termo de Referência, Anexo I, do Edital, poderá dar-se pela preparação e pela disponibilidade desse material para impressão, 
no site próprio da empresa, por download gratuito? 
                           

5) A quem compete a designação e o pagamento de pessoal para fiscalização de Provas Objetivas (fiscais de 
sala e de corredores), considerando que, independentemente disso, a Empresa contratada fará o treinamento dos fiscais e a 
coordenação da aplicação das provas? 
                             

6) Com relação à composição da Prova Objetiva, há exigência de algum conteúdo específico e de número de 
questões ou competirá à empresa essa designação? 

 
7) As Provas Objetivas serão aplicadas no mesmo dia e turno para todos os cargos ou há previsão de turnos 

distintos? 
 
8) Favor informar se haverá Prova Prática, além da Prova Objetiva. 
    8.1) Se for o caso, relacionar os cargos que deverão ser submetidos a essa etapa. 
    8.2) Se for o caso, a quem compete a disponibilidade de local, pessoal de apoio e infraestrutura (veículos, 

equipamentos, ferramentas, peças, materiais, etc) para realização dos testes práticos? 
    8.3) Podemos considerar a aplicação dessa prova apenas a um número pré-definido de candidatos como, 

por exemplo, aos 15 primeiros classificados na Prova Objetiva? 
    8.4) Se for o caso, a Prova Prática para o cargo de Motorista será aplicada em somente um tipo de veículo?   
    8.5) Em caso negativo, favor especificar os tipos de veículos em que esse teste deverá ser aplicado. 
 
9) Relativamente à Prova de Títulos, além da Prova Objetiva, podemos considerar que compete ao Conselho 

o recebimento dos documentos e o encaminhamento para a empresa contratada para avaliação? 
    9.1) Se for a cargo da empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via Correios? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
10) Em que consistirá a aplicação da Prova Discursiva para o cargo de Advogado a que se refere o item 1. 

OBJETO, Termo de Referência, Anexo I, do Edital?   
      10.1) De que forma esta etapa deverá ser avaliada? 
      10.2) Será aplicada junto com a Prova Objetiva? 
      10.3) Podemos considerar a correção dessa etapa apenas a um número pré-definido de candidatos como, 

por exemplo, aos 15 primeiros classificados na Prova Objetiva? 
 
11) Considerando que o recebimento e o protocolo de eventuais recursos administrativos para análise e 

emissão de parecer ficará a cargo da Empresa, esta poderá operacionalizar esse recebimento via website?  
 

12) Para desempate de candidatos classificados, será utilizado como último critério a forma de sorteio? 
                                   12.1) Se sim, é correto o entendimento de que o mesmo estará a cargo do Conselho, cabendo à empresa 
apenas o fornecimento de edital de convocação e ata correspondente? 
                                   12.2) Em sendo o sorteio para desempate de candidatos a cargo da empresa, após aplicação dos demais 
critérios de desempate, esta poderá procedê-lo através de Ato Público (convocado por Edital), a ser realizado na sede da 
empresa, em ambiente monitorado por câmeras, estando também aberto à presença de qualquer interessado? 
                          

Com o propósito de ajustar os valores das propostas e, para que haja uma equivalência nos parâmetros de 
julgamento das mesmas, é importante que os concorrentes sejam informados das respostas dos questionamentos ora 
efetivados.  

 
Agradecendo e colocando-nos à disposição, aguardamos retorno para que possamos formalizar nossa 

proposta financeira.  
 
Atenciosamente, 
 
Porto Alegre/RS, 01 de dezembro de 2017.  

 
 


