SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

CANCELAMENTO DA CONTINUIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, neste ato
representado pela Comissão Especial de Acompanhamento de Processos de Convênios e Parcerias
firmados pelo CREA-SP, vem apresentar sua justificativa referente ao cancelamento da continuidade
do Edital de Chamamento Público nº 002/2017, pelos motivos abaixo expostos:
I – DO OBJETO
Trata-se de cancelamento do Edital de Chamamento Público nº 002/2017, onde dispõe sobre os
procedimentos para celebração de parcerias, através de Termo de Fomento, com Entidades de
Classe com objetivo social nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,
devidamente cadastradas neste Conselho, Instituições de Ensino sem fins lucrativos que ministrem
cursos relacionados ao Sistema Confea/Creas e Entidades sem fins lucrativos sediadas no Estado de
São Paulo para a realização de eventos relacionados ao exercício e regulamentação profissional,
fiscalização, ética, valorização profissional, aperfeiçoamento técnico e cultural, assim como às
políticas públicas relacionadas ao exercício das profissões afetas ao Sistema Confea/Creas.
II – DA SÍNTESE DO CANCELAMENTO
Considerando que as propostas seriam protocoladas nas unidades até dia 29 de agosto de 2017 e
que os gestores locais abririam, instruiriam e encaminhariam os processos à Unidade de Parcerias e
Convênios – UPC até o dia 20 de setembro de 2017, mas diante da greve dos Correios que se iniciou
em 20/09/2017 e tornou-se efetiva em todo o Estado de São Paulo em 26/09/2017 até 09/10/2017,
muitas propostas não chegaram à Unidade de Parcerias e Convênios – UPC a tempo de serem
conferidas pela estrutura auxiliar do Conselho e submetidas à análise da Comissão Especial de
Convênios e Parcerias na Sessão Pública agendada para 29/09/2017. Prevendo a possibilidade de
regularização dos serviços dos Correios a Sessão Pública foi adiada para 04/10/2017, após para
23/10/2017, e por fim para 06/11/2017, devido a adequação de agenda dos Membros da Comissão,
bem como da estrutura auxiliar do Conselho e da demanda de outros serviços. O efeito cascata
decorrente do acumulo de correspondências não permitiu que as mesmas contendo as propostas
chegassem a tempo nessa UPC. Em decorrência da greve dos Correios, algumas entidades foram
sensivelmente prejudicadas, visto que o convênio pretendido destinava-se a data anterior àquela
prevista para deliberação dessa Comissão Especial de Convênios e Parcerias, ou seja, os pedidos de
convênio foram recebidos a destempo para análise – restando prejudicados por tal razão, ou quando
menos em prazo exíguo para análise e processamento antes da data de ocorrência do evento. Desta
forma, respeitada a isonomia que rege os Princípios da Administração Pública, especialmente o da
Legalidade e Impessoalidade, impositivos á administração, a Comissão Especial de Convênios e
Parcerias deliberou por cancelar a continuidade do Edital de Chamamento Público nº 002/2017, uma
vez que a manutenção nos moldes em que está causaria sensível e inquestionável redução na
oportunidade de captação de verba pela entidades interessadas.

