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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/30227. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação 

predial, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos 

as Unidades Educacionais da FUMEC / CEPROCAMP, almoxarifado e regionais. 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após 

manifestação do técnico autor do Projeto Básico e da Procuradoria Jurídica apresenta resposta à 
solicitação de esclarecimento formulado pela Empresa ELITE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 
SERVIÇOS LTDA EIRELLI- ME – CNPJ Nº 22.370.520/0001-29, segue resposta: 

 
Questionamento:.“.... inclua no item 7.2 (9.6.1- Qualificação Técnica), exigência de registro da empresa no Conselho 

Regional de Administração – CRA, bem como o registro dos respectivos atestados de capacidade Técnica  no referido conselho, e ainda, 
comprovação de possuir profissional responsável técnico, devidamente registrado no CRA, bem como) a comprovação de que a empresa 

e seu Responsável técnico se encontram quites com as anuidades do Conselho.”  

(o texto integral do Questionamento foi anexado ao Processo e poderá ser verificado pelos interessados) 

Resposta: 
. Manifestação do autor do Projeto Básico 

Referente ao questionamento apresentado pela empresa ELITE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA 
EIRELLI - ME. Relativas à qualificação técnica solicitada no edital, informo que a documentação exigida é a necessária para 

comprovar 

Portanto, pelo exposto, o prazo de entrega é tecnicamente viável, não beneficiando nenhum fornecedor” 

A licitantes possui condições de execução do objeto. Diferentemente de outras contratações onde sã obrigatórias o cadastro da 

empresa na entidade profissional, não há norma que obrigue empresas terceirizadas de limpeza a cadastro no CRA ou ter 

profissional qualificado como responsável técnico na empresa, cadastrado no CRA. 

. Manifestação do autor do Procurador Jurídico: 
Além d corroborar a manifestação do autor do Projeto Básico, destaca: 

a) “... diferentemente do que ocorre, por exemplo, com serviços de engenharia, arquitetura, advocatícios, contábeis etc., o objeto 
deste pregão não tem em seu objeto serviços de natureza técnica, razão pela qual é absolutamente improcedente qualquer 

intento de vincular esta contratação a órgãos técnicos de qualquer natureza.”; 

b) “Outrossim, a Lei que regula a atividade dos bacharéis em administração é a Lei 4.769/65 e a mesma não contém qualquer 
dispositivo que vincule a sua atividade ao objeto deste certame. “; 

c) As exigências de natureza técnica a serem inseridas no edital devem restringir-se ao essencial para a consecução das atividades 

a serem desempenhadas ,..., sob pena de, vale repetir, restringirmos a competitividade em prejuízo ao melhor  preço almejado 
pelo Poder Público.(no texto completo, anexo ao Processo , podendo ser verificado pelos interessados, entendimento do STF 

d) Cita o Acórdão recente do TCU referente desnecessidade de inscrição no CRA. 

e) “Ante o exposto, o nosso parecer é no sentido de que manifestação da Requerente seja indeferida, mantendo-se os termos do 
Edital da forma como o mesmo se encontra”. 

 

Com base na Manifestação acima, ratifico a decisão e mantenho o Prazo de Entrega e o Edital 
inalterados. 

 
 

 

Campinas, 21 de setembro de 2.015. 
 

 
 

Lucas Gimenez Pavanello 
Pregoeiro 


