
 

 

 
 

ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017 
 
O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que 
houve alguns questionamentos do edital convocatório referente ao Pregão Eletrônico 
nº 011/2017.  
 

1. No item 2.3.1 diz que:  
"2.3.1 Atestado de capacidade técnica ou Declaração de Capacidade Técnica 
fornecidos à Pessoa Física ou Jurídica emitido pelo Conselho Regional de 
Administração – CRA;". 
Entendemos que o atestado deverá ser emitido por qualquer pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devendo este atestado ser registrado no CRA. Já 
que a exigência de especificação de local de emissão dos atestados é vedada 
pela Lei 8.666/93. Está correto nosso entendimento? 
Poderá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e 
registrado no CRA. 
 

2. No item 2.3.3 diz que: 
"2.3.3 Apresentar dois comprovantes de experiência anterior emitido por pessoa 
jurídica de direito público, demonstrando [...]" 
Sabe-se que é vedado pela Lei 8.666 a exigência de atestados somente em órgãos 
públicos para comprovar a experiência da empresa, bem como, é facultada a 
participante apresentar quantos atestados julgue necessário para comprovação, 
não sendo permitido a exigência de números mínimos. 
Incorre o referido item em contradição com a Lei de Licitações, causando o 
ferimento dos princípios da Legalidade e Isonomia, podendo a licitação tornar-
se nula em todos os seus efeitos. 
Nosso entendimento é de que este item está equivocado, e que serão aceitos 
quantos atestados forem necessários, sendo de pessoas jurídicas públicas ou 
privadas. Está correto nosso entendimento? 
Poderá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e 
registrado no CRA. 
 

3. Entendemos que UM atestado deverá ser registrado no CRA, enquanto os outros 
dois comprovantes de experiência exigidos no item 2.3.3 não precisarão do 
registro. Está correto nosso entendimento? 
Não está correto o entendimento. 

 
 
Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: coordenacao@crefsc.org.br.   
 
 

Florianópolis, 19 de outubro de 2017.  
Maiulli da Silva Souza 

Pregoeira Oficial CREF3/SC 
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