
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

Processo Administrativo n.º 15/2021

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
 

Aos 30 dias do mês de abril de 2021, reuniu-se na sede do CRCRS, a Comissão de Licitação do
CRCRS, designada pela Portaria n.º 38/2020, de 10 de janeiro de 2020, para análise e julgamento
da  documentação  de  habilitação,  propostas  e  atendimento  das  especificações  dos  imóveis
ofertados,  aos  requisitos  mínimos  obrigatórios,  dispostos  no  Edital  e  seus  Anexos,  dos
interessados em participar do Chamamento Público n.º 01/2021, que tem por objeto a prospecção
de imóveis disponíveis no mercado imobiliário para locação, a serem destinados à instalação de 6
(seis) Delegacias Regionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, com a
finalidade  de  execução  da  prestação  de  serviços  públicos  de  registro,  fiscalização  e
desenvolvimento  do exercício  profissional,  nas cidades  de Caxias  do Sul,  Ijuí,  Passo Fundo,
Pelotas, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, conforme Edital publicado no Diário Oficial e no site
do CRCRS, na data de 17/04/2021.

Conforme período designado em edital para recebimentos das propostas, foram apresentados 6
(seis) envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas.

Informamos  abaixo  a  identificação  das  entidades  proponentes  em  relação  às  cidades  de
localização dos  imóveis  ofertados  para  locação,  e  ainda,  conforme  apreciação,  consignamos
constar apenas 1 (um) proponente para cada localidade.

Caxias do Sul: Sindicato  dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Caxias do Sul  e
Região Nordeste, CNPJ n.º 87.814828/0001-61.
Ijuí: Associação Comercial e Industrial de Ijuí, CNPJ n.º 90.740.986/0001-29.
Passo Fundo: Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e Contadores de Passo Fundo, CNPJ
n.º 92.046.614/0001-22.
Pelotas: Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade da Cidade de Pelotas e Região,
CNPJ n.º 92.237.643/0001-71.
Santa Cruz do Sul:  Sindicato  dos Contadores e  Técnicos em Contabilidade do Vale  do Rio
Pardo, CNPJ n.º 95.439.170/0001-83.
São Leopoldo: Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale dos Sinos, CNPJ
n.º 89.817.290/0001-74.

Considerando  a análise  realizada pela  Comissão de Licitação,  responsável  pela  seleção dos
imóveis, conforme disposto no item 8.1. do Edital, fundamentada nos itens 8.4 e 8.8. do Edital,
após  exame da documentação apresentada pelas entidades  proponentes,  esta  Comissão de
Licitação  decidiu  INABILITAR as  entidades Sindicato  dos  Contadores  e  Técnicos  em
Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste, CNPJ n.º 87.814828/0001-61, Associação
Comercial  e  Industrial  de  Ijuí,  CNPJ  n.º  90.740.986/0001-29,  Sindicato  dos  Técnicos  em
Contabilidade  e  Contadores  de  Passo  Fundo,  CNPJ  n.º  92.046.614/0001-22,  Sindicato  dos
Contadores  e  Técnicos  em  Contabilidade  da  Cidade  de  Pelotas  e  Região,  CNPJ  n.º
92.237.643/0001-71,  Sindicato  dos  Contadores  e  Técnicos  em Contabilidade  do Vale  do Rio
Pardo, CNPJ n.º 95.439.170/0001-83, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do
Vale  dos  Sinos,  CNPJ  n.º  89.817.290/0001-74,  por  não comprovarem os  requisitos  mínimos
obrigatórios do imóvel  e/ou falta de comprovação dos documentos de habilitação exigidos no
Edital e seus Anexos, consoante as seguintes irregularidades verificadas, dispostas em tabela:
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Entidade Inabilitada Exigência Não
Atendida

 (Edital e Anexos)

Motivo da Inabilitação

Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade
de Caxias do Sul e Região
Nordeste

Edital
4.2.4.

4.2.5.

4.4.2.

Projeto Básico
2.1.2.

2.1.3.

2.3.

2.5. 

Sem banheiro privativo.

Não apresentou PPCI e Alvará do Imóvel.

Apresentou  cópia  de  documento  especificado
como Estatuto Social sem conter as assinaturas
e registro.

PPCI  somente  do  Prédio,  sem  apresentar  o
documento do imóvel objeto de locação.

Não apresentou Alvará.

Área privativa do espaço a ser locado em imóvel
ofertado  inferior  à  estipulada  no  Edital:  área
privativa informada de 18m².
O imóvel apresentado para locação refere-se à
área compartilhada de sala localizada em prédio
comercial,  delimitado  por  divisórias,  onde
encontra-se  estabelecida  a  sede  da  Entidade
Sindical,  ou  seja,  não  se  trata  de  imóvel
composto por unidade autônoma, não servindo
para  o  objeto  pretendido,  pois  não  possui  a
independência necessária para a instalação da
Delegacia Regional do CRCRS.
Não  apresentou  comprovação  de  banheiro
privativo.

Sem  acessibilidade  (tais  como  rampas  de
acesso/elevadores).

Associação  Comercial  e
Industrial de Ijuí

Edital
4.2.1.

4.2.4.

Projeto Básico
2.3.

2.5. 

Não apresentou a Carta de Habite-se.

O imóvel apresentado para locação refere-se à
sala  em  prédio  comercial  onde  encontra-se
estabelecida a sede da Entidade, não dispondo
de banheiro privativo.

Imóvel sem banheiro privativo.

Sem  acessibilidade:  falta  de  elevador,
considerando que a sala ofertada encontra-se no
1.º Andar da sede da Entidade.
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Entidade Inabilitada Exigência Não
Atendida

 (Edital e Anexos)

Motivo da Inabilitação

Sindicato dos Técnicos em
Contabilidade e Contadores
de Passo Fundo

Edital:
4.2.1.

4.2.3.

4.2.4.

4.4.2.

Projeto Básico:
2.1.1.

2.3.

2.5. 

Não apresentou Carta de Habite-se.

Não  possui  a  matrícula  do  imóvel  ofertado,
somente do terreno.

Sem banheiro privativo.

Não apresentou o estatuto social acompanhado
de  documento  comprobatório  de  seus
administradores.
 
Imóvel não regularizado.

O imóvel apresentado para locação refere-se à
área  compartilhada  em  casa  comercial  onde
encontra-se  estabelecida  a  sede  da  Entidade
Sindical,  ou  seja,  não  se  trata  de  imóvel
composto por unidade autônoma, não servindo
para  o  objeto  pretendido,  pois  não  possui  a
independência necessária para a instalação da
Delegacia Regional do CRCRS.
Não  apresentou  comprovação  de  banheiro
privativo.

Não comprovou acessibilidade.

Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade
da  Cidade  de  Pelotas  e
Região

Edital:
4.2.4.

4.2.5.
Projeto Básico:
2.1.2.

2.3.

2.5. 

Sem banheiro privativo. 

Alvará vencido. 

Alvará vencido (PPCI ref. a maio/2020). 

Área privativa do espaço a ser locado em imóvel
ofertado  superior  à  estipulada  no  Edital:  área
privativa informada de 85m²,  sem especificação
de banheiro privativo.
O imóvel apresentado para locação refere-se à
área  compartilhada  em  casa  comercial  onde
encontra-se  estabelecida  a  sede  da  Entidade
Sindical,  ou  seja,  não  se  trata  de  imóvel
composto por unidade autônoma, não servindo
para  o  objeto  pretendido,  pois  não  possui  a
independência necessária para a instalação da
Delegacia Regional do CRCRS.

Não comprova acessibilidade conforme foto da
fachada, a qual possui um degrau na entrada do
prédio.
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Entidade Inabilitada Exigência Não
Atendida

 (Edital e Anexos)

Motivo da Inabilitação

Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade
do Vale do Rio Pardo

Projeto Básico
2.3. O imóvel apresentado para locação refere-se à

área  compartilhada  em prédio  comercial  onde
encontra-se  estabelecida  a  sede  da  Entidade
Sindical,  ou  seja,  não  se  trata  de  imóvel
composto por unidade autônoma, não servindo
para  o  objeto  pretendido,  pois  não  possui  a
independência necessária para a instalação da
Delegacia Regional do CRCRS.

Sindicato dos Contadores e
Técnicos em Contabilidade
do Vale dos Sinos

Edital: 
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Projeto Básico: 
2.3.

Não apresentou a Carta de Habite-se.

Não apresentou a Certidão Negativa de Débitos
de  Tributos  imobiliários  no  Município  IPTU  e
outras taxas imobiliárias) – Apresentou somente
a Certidão Negativa do ITBI.

A Matrícula  do Imóvel sem averbação da área
edificada.  Apresentou  Certidão  informativa  da
Prefeitura,  com área de 313,80m²,  a  qual  não
confere  com  a área  disposta  na  proposta,  de
470m².

Não  comprovou  a  existência  de  banheiro
privativo.

Área  privativa  do  imóvel  ofertado  superior  à
estipulada no Edital: área privativa informada de
470m², sem especificação de banheiro privativo.
O imóvel apresentado para locação refere-se à
área compartilhada em casa comercial, na qual
encontra-se  estabelecida  a  sede  da  Entidade
Sindical,  ou  seja,  não  se  trata  de  imóvel
composto por unidade autônoma, não servindo
para  o  objeto  pretendido,  pois  não  possui  a
independência necessária para a instalação do
Escritório Regional do CRCRS.

Face  o  exposto,  não  restaram  proponentes  habilitadas/classificadas,  com  atendimento  às
condições  e  especificações  dispostas  no  Edital  do  Chamamento  Público  n.º  01/2021,  para
encaminhamento à Administração, conforme previsto no Edital.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
por todos.
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       Alexandre Fabretti Minnor                                                                      Marcos Pires
Membro da Comissão de Licitação                                              Membro da Comissão de Licitação

                            

    Romoaldo Barros da Silva
                Presidente da Comissão de Licitação
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