
       
                                                 

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 38/2022

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada, na data de 07/07/2022, manifestou-se nos seguintes termos:

“Gostaríamos de tirar uma dúvida acerca do item abaixo, somos um escritório especializado
na área trabalhista,  com sede em Curitiba,  porém temos correspondentes parceiros que
trabalham em nome do nosso escritório em Porto Alegre. Podemos ainda assim participar da
licitação?”.

"5.1.1.12. Possuir a instalação da matriz, filial ou escritório da pessoa jurídica prestadora do
serviço na cidade de Porto Alegre ou região metropolitana desta capital, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, para a eventualidade da
promoção  de  medidas  judiciais  urgentes  ou  diligências  necessárias  para  impulsionar  o
processo judicial."

Resposta:  Conforme disposto na Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, que
dispõe  sobre  as  regras  e  diretrizes  do procedimento  de  contratação  de  serviços  sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, no seu item 10.6 do Anexo VII:

“10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional,
a Administração poderá exigir do licitante:

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local (cidade/município)
previamente  definido  pela  Administração,  a  ser  comprovado  no  prazo  máximo  de  60
(sessenta) dias, contados a partir da vigência do contrato;

[…]”.

Nesse sentido a Licitante deverá atender o requisito de habilitação disposto no Item 9.11.2 e
Item 9.11.4 do Edital, em atendimento ao item 9.7 do Edital, que discrimina a relação de
documentos para fim de habilitação. 

“9.11.2. A licitante que sagrar-se vencedora deverá possuir registro junto à seccional do Rio
Grande do Sul, apresentando a referida comprovação para a assinatura do contrato.

[…].

9.11.4.  Declaração  de  que  instalará  escritório  na  cidade  de  Porto  Alegre  ou  região
metropolitana desta  capital,  a  ser  comprovado no  prazo  máximo de  60 (sessenta)  dias
contados a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do
anexo  VII  da  IN  SLTI/MP nº  05/2017.  Caso  a  licitante  já  disponha  de  matriz,  filial  ou
escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório”.
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Conforme disposto pela Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):

“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de
advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei
e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016).

[…]”.

§ 12. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como
sede,  filial  ou  local  de  trabalho  espaço  de  uso  individual  ou  compartilhado  com outros
escritórios  de  advocacia  ou  empresas,  desde  que  respeitadas  as  hipóteses  de  sigilo
previstas nesta Lei e no Código de Ética e Disciplina. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

Em  conclusão,  conforme  acima  exposto,  para  participação  na  licitação,  deverão  ser
apresentados os comprovantes documentais em nome da matriz ou filial (item 9.6 do Edital),
e comprovação da sua instalação, conforme definido nos itens do Edital, acima dispostos. 

Salientamos que o vínculo informal, como correspondente parceiro, conforme entendimento
disposto  no  questionamento,  não  será  admitido,  tendo  em  vista  constituir-se  em  outra
pessoa jurídica ou física,  configurando subcontratação,  a qual  não é admitida,  conforme
Item 12 do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

              Porto Alegre, 8 de julho de 2022.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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