
   
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL                                                                                             

PROCESSO Nº E-01/051/38/2016                                                                                            

DATA:14/07/2016 Fls. ____                                                                                          

RUBRICA___________ 

___________________ 

 

Pedido de Esclarecimento N.º01 

 
Edital de Pregão Eletrônico RJPrev Nº 002/2016 

 
Às 09h e 40min do dia 25 do mês de julho de 2016, foi recebido no endereço eletrônico 

licitações@rjprev.rj.gov.br pedido de esclarecimento, conforme transcrito a seguir:  

 

PERGUNTA 1: 
 
No edital, página 15, tópico 12.5.3. dia que a empresa vencedora precisa ter Comprovação de certidão de 
registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
 
Gostaríamos muito de participar da concorrência, sendo que nossa empresa não é uma empresa de 
engenharia, portanto não possuímos certidão no CREA. Realmente existe a necessidade dessa exigência 
para esse tipo de serviço? 
 
RESPOSTA 1: 
 
Sim, existe a necessidade de atendimento ao subitem 12.5.3, tendo em vista que o objeto do Edital em 
tela configura-se em serviço de engenharia, atividade que exige registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, cujo seu atendimento está previsto no artigo 30, inciso I da Lei n.º8.666/93.  
 
Além do respaldo legal cumpre informar que, os requisitos constantes no item 12.5 do precitado Edital 
restringem-se ao estritamente indispensável a assegurar um mínimo de segurança quanto à idoneidade 
dos licitantes. 
 
À respeito destaca-se jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 
constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao 
caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. 
 
Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou 
técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 
comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão 
somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro 
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações 
contratuais. 
 
Tais exigências devem ser sempre devidamente fundamentadas, de 
forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua 
imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado” 
(Acórdão 1.942/2009, Plenário, rel.Min.André Luis de Carvalho) 

 
 

 Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2016. 
 
ORIGINAL ASSINADO 
 
Luciana Senna 
Pregoeira/RJPrev 

mailto:licitações@rjprev.rj.gov.br

