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INFORMAÇÃO PREGOEIRO N.º 009/2010

Processo Licitatório n.° 75.173/2010 - Pregão Presencial n.° 010/2010

Aos potenciais Licitantes

Informamos a todos os interessados que recebemos o pedido de
esclarecimento abaixo, para o qual foi emitida a resposta que segue:

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

“ILMO. PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA/SC.

Ref. Pregão Presencial nº. 010/2010

Prezados Srs.
Nos termos do Edital acima referido, enviamos nosso pedido de esclarecimento no seguinte
sentido:
Como forma de comprovação de vínculo entre os profissionais e a Licitante, admite o Edital
que as empresas apresentem apenas, caso seja o profissional empregado, a cópia da Carteira de
Trabalho – CTPS, confira-se (item 5.10.1.3.1, “e.2”):
“e) Além da apresentação dos documentos acima, as Licitantes deverão fazer as comprovações
de vínculo entre os profissionais e a Licitante de uma ou mais das maneiras abaixo:
e.1.) se sócio (apresentação de cópia do Contrato/Estatuto Social da empresa);
e.2.) se empregado (apresentação de cópia da Carteira Profissional - CTPS);
e.3.) se prestador de serviços pessoa física (apresentação de cópia do Contrato de Prestação de
Serviços);
e.4.) se compromisso futuro de contratação de pessoa física (apresentação de cópia do Termo de
Compromisso Futuro)”. (grifamos)
Ocorre que o Registro Funcional dos empregados (ou Ficha Funcional), além de ser um
documento que sempre está em posse do empregador (ao contrário da CTPS, que fica com os
empregados), possui o mesmo efeito legal da Carteira de Trabalho, que é o de comprovar o
vínculo celetista dos profissionais, tanto em esfera judicial como administrativa.
Assim sendo, e levando em conta que a licitação também almeja a economicidade processual,
através da busca do princípio da finalidade e não da formalidade excessiva, bem como visa a
ampliação da disputa entre os competidores¹, entende a solicitante que podem ser aceitas as
fichas funcionais para o fim de comprovação do vínculo empregatício, a que se refere o item
5.10.1.3.1, “e.2” do Edital. Está correto o nosso entendimento?” (...)

- RESPOSTA:

“ Prezados Senhores,
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De acordo com o exposto pelos senhores, e considerando que até mesmo a Previdência Social
admite o Registro Funcional como meio de se comprovar o vínculo empregatício, admitimos
como válido o entendimento abaixo descrito, aceitando-se, para cumprimento do item
5.10.1.3.1, “e.2” do Edital, além da cópia da CTPS, também o Registro/Ficha Funcional.”

Florianópolis, 05 de outubro de 2010.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA

Pregoeiro do CREA/SC


