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PREGÃO PRESENCI AI OO3I 2O2L

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, torna público para

conhecimento dos interessados, esclarecimentos sobre questionamento apresentados até o presente momento,
relativos ao Pregão Presencial 003/2021.

Conforme e-mail de solicitação de esclarecimentos, têmos

"lntrodução
Ao onolisormos o editale termo de reÍerência, nos deporomos com dlguns questionamentos.

1) - No item 3.7.1 do Termo de ReÍerêncio é elencddo os atividodes que serão executddos pelo empreso, sendo

est(] representodo pelo profissíonol arquivisto/bibliotecdrio que será alocodo nos dependênciqs do sEscooP/Go,
entretonto, em nenhum momento do edital ndo é exigido formoção proÍissionol desse representonte-

Esclorecemos que os otividodes que deverdo ser executodos oo SÉSCOOP/GO são de exclusividode dos proÍíssionois

Arquivistos e Bibliotecórios, conÍorme dispõe o Art.2e dd Leí 6.546 de 4 de Julho de 1978 e dos profissionois

Eibliotecorios conÍorme dispõe tnciso lV, drt.8e, do DECRETO Ne 56.725 de 16 de Agosto de 1965.

Segue links:
Lei 6.546/78
Portoldo cômaro dos Deoutodos lcomord.le br

lnsto inÍormor que conforme, RES1LUçÃO n.e 307/1984 - Conselho Federol de BÍblioteconomio - CFB, empreso

ligodos oo serviços de Biblioteconomia tombém necessitom de Íegistro junto oo Conselho de Closse ProÍissionol

bem como seus proÍíssionois.

O Conselho Federol de Eiblíoteconomío reluz em suo RESOLUÇÃA n.e 033/2007 sobre o exercicio ílegol do

profissõo.

"Art. 2e - sõo considerados inÍroções às leis 4.084/62, 9.674/98 e oecreto 56.725/65, paro os Íins desto Resolução,

os seguintes condutos, sujeítando-se os ÍnÍrotores às pendlidodes oqui previstos:

l- o exercício do profissão de biblíotecório, sem o devido bochorelodo em Biblioteconomio;

E o Decreto-Lei 3.688/1941 que regulomentds os Controvenções Pendis em seu Art. 47e, endossa tal
entendimento.
Segue links:
D E 13688 ( Bla no lto. aov.br )
Resolucoo 033-07.doc lcfb.ora.br)

2) - O Termo de Referêncio nõo Íoz olusdo oo quontitotivo documentol que deverá ser trqtodo, nem mesmo por
processo de estimotivo, podendo tdl quontio ser o moior ou menor. Tol item estó diretamente ligodo oo volor que

seró oÍertodo.

i) - com bose no que Íoro explanado no tópico acimo e nos otividodes elencodas nos itens 3.1..1., poderá hover o

necessidade de dlocar mois de um proÍissionol nd execuçõo do controta.

Questiondmentos:

7) o sescoop-Go incluirú o Íormoçdo proÍissionol e registro conÍorme exige o legisloções Íederois e resoluções de

Conselho de Classe ProÍissiondl/'

Resposta: Primeiramente é necessário salientar que a contratação que se pretende realizar através do Pregão

Presencial 003/2027, é de serviços técnicos de arquivo para o qual a licltante deverá disponibilizar profissional de

nível médio, na categoria de ocupação de "Assistente de Arquivo", cuja formação profissional está estabelecidâ

no item 3.2.3 do Anexo I do Edital.
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Necessário esclarecer que as atividades que deverão ser executadas pelo plglli§:i9!êL!9-úqlEltIg que será

alocado no SESCOOP/GO, listadas no item 3.1.1 do Anexo I do Edital, não compõem o rol de atividades exclusivas

dos profissionais Arquivistas e Bibliotecários, disposto no art. 2e da lei 6.54617978 e no ert. 8e, lnciso lV do
Decreto ne 56.725 de 16 de Agosto de 1965, respêctivâmente, conforme indicado no item 1 da introdução feita
pela empresa que solicita esclarecimentos, sendo assim, também não há que se falar em exercÍcio ilegal da

profissão.

Ainda em relação ao item 1da introdução feita pela empresa, o art. 1edâ Resolução ne 307/84, de 23 de maÍço de

1984 do CFB estabelece:

"Art. 19 - A empresa ou instituição oue se constitua Dara prestar ou executar servicos de

Biblioteconomia e Docum entacão ou oue exerca oualouer atividade, lisada ao exercÍcio da Profissão

d Bibliotecário é obrigada ao registro no Conselho Regional de Bibliotêconomia da jurisdição de

sua sêde."

Esclarecemos que nem o SESCOOP/GO nem os seus profissionais precisam estar registrados junto ao Conselho de

Biblloteconomia, uma vez que não presta serviços nem tampouco exerce qualquer atividade Íinalística, liSada ao

exercício dessa Profissão, conforme art. 1e do Regimento lnterno do SESCOOP/GO (acessível através do link

rascoo tivo wnload mento-interno-do-ses o

Ainda, uma informação importante que deve ser repassada às empresas interessadas em participar do certame é

que o SESCOOP/GO tem hoje em sua estrutura de pessoal, profissional denominado Analista de Operaçóes

(Arquivologia) que tem como requisito básico para sua contratação possuir graduação completa em Arquivologia,

ou Biblioteconomia com especialização em Arquivologia, realizada em instituição de ensino superior reconheclda

pelo Ministério da Educação (MEC). A empresa licitante que pretenda participar do Pregão Presencial 003/2027
irá disponibilizar profissional de nível médio, na categoria de ocupação "Assistente de Arquivo", que, conforme

consta da justificativa da contratação (item 2.3 e 2.4 do Anexo I do Edital) e como o próprio nome da função diz,

irá prestar assistência ao profissionalArquivista do SESCOOP/GO:

"2, rusTtFtcATtvA DA jONTRATAçÃO

2.i. As atividodes relocionddos à gestdo documentdl do SEScOoP/Go são instruídos por meio de

normotivo especifÍco, que descreve formos relativos à produçdo, recebimento e orquivomento de

documentos no exercício de suds otividodes e devem ser reolizodas obrigotoriomente no sede do
instituiçdo rmo mun _ ASTI deste

SESCOOP. olém de outros especiÍicidodes, etoDos de recolhi

hioienizocõo, dio itolizocdo e orquivomento
2,4, Assim, o terceirizocão do seruico técnico de orauivo, opresentd-se como solucão rozoovel gord o

do trobalho ho desenvolvido lo áreq de estão documento otimizondo seus

resultddos, gerondo gonhos não openos poro o SESCOOP/GO, mos tombém poro todd o sociedode

cooperotivisto, ocosionondo moior eÍiciêncio, eÍicócio e eÍetividode no prestoçõo de serviços por este

5E5COOP."

Quanto ao registro desse profissional, o art. 4e da Lei 6.546/78 estabelece que o exercício das profissões de

Arquivista e de Técnico de Arquivo depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do
Trabalho, entretanto, é necessário frisar que o profissional que será alocado no SESCOOP/GO ocupará a função de

"Assistente de Arquivo", e não de Técnico de Arquivo, não havendo, portanto, obrigação de registro.

2) "O Sescoop-GO iró disponibilizdr um quontitdtivo documentol poro Íormoção de preço?"

Resposta: O Edital do Pregão Presencial 003/2021 êvidênciâ claramente que â terceirizacão de servico técnico de

arquivo será feita através da disponibilizãção de profissionâl registrado na categoria de ocupaçã o "Assistente de

Aruuivo". cuja função será auxiliar a área responsável pela Gestão Documental em suas atribuições diárias,
devendo, parã isso, cumprir os horários estabelecidos no item 3.4 do Anexo I:
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"3.2. Do ProÍissionol

3.2.1. Poro o execuçdo dos serviços, o odjudicotário deverá disponibilizor 1(um) proÍissionol, cujo
registro em corteiro proÍissionol deveró ser Íeito no coteqorio de ocupoçõo "Asn§!e!E_@Ág!Ue"
ou proÍissionol ondlogo (similor ou equivolente). A ddjudicatária deverá, ainda, orientdr esse

proÍíssionol quonto às suos otividodes, obrigoções e responsobilídodes.
(...)

3.3. Do Locol de Prestocõo dos Servicos

i.i.1 deverõo ser s locolizodo no Avenidd H, esquino

com Ruo 74, ne 550, quadro c-9, lote 09, lordim Goiás, Goiônio - Go.

3.4. Dd Cdrgo Horório

3.4.7. o seNico devero ser executodo de seaundo o sexto-feiro 8h às 17h, com cumDrimento de I
bito) horos diórids, sendo o intervolo po o olmoco de 7 lumo) horo. dos 72 às 13h

3.4.2. os dios do semona e/ou o horório diório descrítos no item 3.4.7., poderá(ão) ser olterado(s),

em decorrência de necessidodes eventuois do SESCOOP/Go."

Sendo assim, não há que se falar em quantitativo documental pois a formação de preço deverá levar em conta os

custos com a disponibilização do profissional para atender exclusivamente às demandas do SÊSCOOP/GO durante

os horários indicados no Edital.

3) "Hoverá a necessidode de alocar mois de um proÍissionol o disposíçõo do sescoop-GO?"

Resposta: Não, conforme item 3.2.1 do Anexo I do Edital, deverá ser disponibilizado apenas 01 (um) profissional.

É o que temos a esclarecer até o momento.

Goiânia - GO, 18 de fevereiro de 2021.
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