NOTA DE ESCLARECIMENTO DO PREGOEIRO
NOTA Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO CRCPR Nº 60/2020
(Contratação de pessoa jurídica especializada para desenvolvimento e assessoria para
implementação de programa de adequação à Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados)

O PREGOEIRO, no exercício de suas atribuições legais e normativas, tendo em vista
os pedidos de esclarecimentos formulados na data de 23/02/2021 pela empresa MACIEL
ASSESSORES S/S LTDA, por meio do e-mail licitacao@crcpr.org.br, manifesta-se no seguinte
sentido:

1) “Considerando as informações contidas nos itens 6.6.4, 7.1 e 7.2 do instrumento
convocatório, questionamos se a execução do trabalho será de forma remota ou
presencial.”
Resposta: Conforme o disposto no subitem 6.6.4 do Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 60/2020, as reuniões poderão ser realizadas de forma remota ou,
preferencialmente, na forma presencial na sede do CRCPR em Curitiba-PR.
Considerando o atual cenário de crise sanitária com a prolongada disseminação do
Coronavírus – COVID 19, as reuniões serão, a princípio, realizadas de forma remota, o
que não dispensa a necessidade de reuniões presenciais para levantamento de
informações necessárias à implementação da LGPD.

2) “Para fins de elaborar proposta vantajosa para o CRC/PR, pedimos sejam informados os
dados que seguem”:
2.1) Quantidade de Colaboradores;
Resposta: o CRCPR conta atualmente com 59 (cinquenta e nove) colaboradores em
exercício, sendo 49 (quarenta e nove) na sede em Curitiba e 10 (dez) colaboradores nas
Delegacias Regionais localizadas nas cidades de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta
Grossa.
2.2) Quantidade de Áreas (Organograma);
Resposta: A estrutura organizacional do CRCPR é composta das seguintes Divisões:
1)

Divisão de Registro

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Divisão de Desenvolvimento Profissional
Divisão Contábil, Financeira e RH
Divisão de Fiscalização
Secretaria
Divisão de Informática
Divisão Jurídica
Divisão de Compras, Licitações e Contratos
Assessoria de Imprensa.

A direção do CRCPR fica a cargo da Diretoria Operacional e em nível hierarquicamente
superior a Diretoria Superintendente, sendo ambas assistidas pela Assessoria Executiva
e Coordenadoria de Governança, Riscos, Compliance e Qualidade.
O organograma pode ser visualizado por meio de consulta ao site do CRCPR, no link:
https://www2.crcpr.org.br/uploads/arquivo/2019_03_27_5c9bd79e2010b.pdf.
2.3) Estimativa de processos e contratos a serem analisados.
O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná-CRCPR é uma autarquia federal,
criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, com atribuições de registro, fiscalização, promoção
da educação continuada e programas de valorização e desenvolvimento da profissão
contábil.
Os processos organizacionais do CRCPR envolvem as atividades finalísticas descritas
no parágrafo anterior, bem como as atividades administrativas e de apoio para o pleno
funcionamento do órgão, desempenhadas pela Divisão de Informática, Divisão de
Compras, Licitações e Contratos, Divisão Contábil, Financeira e RH, dentre outras, que
compõem o organograma da instituição.
Cabe informar que, até o presente momento, os processos organizacionais não foram
objeto de levantamento para a definição do quantitativo, sendo que referida atividade
integra o escopo de trabalho da consultoria que será contratada para implementação da
LGPD.
Por derradeiro, no que concerne à estimativa de contratos a serem analisados,
atualmente o CRCPR conta com um total de 76 (setenta e seis) contratos em execução.
Conclusão
Assim posto, prestados os devidos esclarecimentos, sem interferência na
formulação de propostas vez que se trata de informações disponíveis no portal da
transparência do site do CRCPR, de livre acesso a qualquer interessado, desnecessário se
faz a reabertura de prazo para apresentação das propostas.

Curitiba-PR, 24 de fevereiro de 2021.
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