
QUESTIONAMENTO 

Edital de Credenciamento nº 002/2022 - PARANAEDUCAÇÃO 

 

16 de outubro de 2022. 

 

À COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 Via e-mail: licitacaopreduc@paranaeducacao.pr.gov.br 

 

Ref. Cláusula 4 do Edital de Credenciamento nº 002/2022 – PARANAEDUCAÇÃO  

 

1. Fazemos referência ao Edital de Credenciamento nº 002/2022 – Credenciamento 

para Prestação de Serviço de Assistência Gerencial das Unidades Escolares do Sistema 

Educacional do Estado do Paraná – Projeto Parceiro da Escola, publicado no último dia 

11 de outubro de 2022 (“Edital”).  

 

2. A Cláusula 4ª do referido Edital estipula o prazo de 3 (três) dias úteis, contados 

do primeiro dia útil subsequente à publicação (iniciado, portanto, no 13 de outubro de 

2022) para a apresentação, por qualquer cidadão, de impugnação ou questionamentos 

sobre o referido Edital. 

 

3. Neste sentido, apresentamos, tempestivamente, o questionamento abaixo: 

 

4. A Cláusula 5ª do Edital trata das Condições para Participação, sendo a Cláusula 

5.2, especificamente, a respeito dos requisitos técnicos para a habilitação do 

credenciamento da pessoa jurídica interessada, conforme se extrai do trecho reproduzido 

abaixo:  

 

“5.2. Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos 
de Habilitação, item 6, além dos documentos de qualificação técnica, 
abaixo elencados:  
 
5.2.1. Apresentar declaração de que a CONTRATADA possua 
competência para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação, 
incluindo expressamente a comprovação de:  
 



a. Possuir no mínimo 5 (cinco mil) estudantes em instituições próprias nos 
últimos 03 (três) anos (mesmo grupo econômico); 
 
b. Comprovar a média do ENEM das Instituições geridas pela 
CONTRATADA, acima de 550 (quinhentos e cinquenta) pontos. 
 
5.2.2. Para fins de cálculo do quantitativo de alunos, previsto no item “a” 
supra considerar-se-á o grupo econômico ao qual o credenciado integra.  
 
5.2.3. Para fins de comprovação do requisito exigido no item b acima, 
caso a CONTRATADA tenha 10 (dez) unidades de ensino ou menos 
deverá apresentar a nota do ENEM destas unidades. Caso a 
CONTRATADA possua um número superior de instituições de ensino, 
poderá selecionar 10 (dez) unidades de ensino para apresentar a nota do 
ENEM.” 

 

5. Da análise do trecho acima, observa-se que os itens 5.2.1.a) e 5.2.2 do Edital, 

autorizam expressamente que a mensuração do quantitativo de alunos pertencentes às 

unidades escolares seja aferida considerando o quantitativo de alunos de outras 

instituições do mesmo grupo econômico.  

 

6. No entanto, em relação aos itens 5.2.1.b) e 5.2.3, o Edital é silente a respeito da 

possibilidade de se considerar a média do ENEM de instituições de ensino 

pertencentes a sociedades do mesmo grupo econômico da sociedade credenciada. 

 

7. Ante o exposto, respeitosamente, submetemos à esta Comissão de 

Credenciamento, o seguinte questionamento: é possível utilizar a média do ENEM 

de instituições de ensino pertencentes a sociedades do mesmo grupo econômico da 

sociedade credenciada para fins de atendimento aos itens 5.2.1., b) e 5.2.3. do Edital 

(tal como permitido para fins dos itens 5.2.1.a) e 5.2.2. do Edital)? 

 

Sendo o que me cabia para o momento, subscrevo. 

 

Júlia Serpa Brandão 


