
       
                                                 

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  03  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

ESCLARECIMENTO N.º 03

A interessada, na data de 14/07/2022, manifestou-se nos seguintes termos:

“Conforme previsto nos itens 21 Edital de  PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2022,
disponibilizado  por  VSa.,  são  necessários  esclarecimentos  sobre  os  seguintes  itens  do
Edital:

Da entrega da documentação e da proposta

Com relação as assinaturas dos documentos e declarações para habilitação e comprovação
em geral indaga-se:

1)  Para comprovação dos itens do Edital,  os documentos e declarações que exigirem a
assinatura  do  responsável  poderão  ser  apresentados  com  assinatura  eletrônica  (que  é
digitalizada) ou assinados digitalmente (através de Certificado Digital E-CPF ou E-CNPJ),
em cópia simples?

Sobre o item 7.2.1 do Edital

Trata o item:

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

1) O modelo de proposta disponível para preenchimento (ANEXO II) pede para identificar a
proponente,  visando  maior  celeridade  e  segurança  para  a  contratada  e  contratante,
pergunta-se como devemos prosseguir?

Os  esclarecimentos  são  necessários  para  a  devida  indicação  de  informações  nos
documentos e anexos que devem ser apresentados.

Ficamos no aguardo da elucidação dos 02 (dois) esclarecimentos solicitados”.

Apresentamos a seguir, a resposta aos questionamentos apresentados:

Da entrega da documentação e da proposta

1) RESPOSTA: Sim, em cópias simples, podendo ser assinados de ambas as formas
apresentadas no questionamento, ressalvando-se o disposto no Item 9.4 do Edital.
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Sobre o item 7.2.1 do Edital

1) RESPOSTA: A proposta disposta no Anexo II do Edital, que serve de modelo, contendo o
preenchimento  de  todos  os  campos  especificados,  inclusive  com  a  assinatura  do
representante legal, será anexada no sistema eletrônico do Governo Federal, juntamente
com os Documentos de Habilitação solicitados, sendo que o Item 5.8 do Edital informa que
os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento  do  envio  de  lances.  Dessa  forma,  ao  anexar  a  proposta,  devidamente
preenchida, contendo todas as especificações, inclusive com a sua identificação, a licitante
não incorre no caso previsto no Item 7.2.1.

Para melhor entendimento, conforme disposto no §5º do artigo 30 do Decreto 10.024/2019,
durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance  registrado,  vedada  a  identificação  da  licitante,  sendo  assim,  somente a  proposta
cadastrada  no  sistema  de  compras  do  Governo  Federal,  mediante  preenchimento  dos
campos, na tela da Licitante, é que não podem conter nenhuma identificação da proponente.

Enfatizamos que  o  Anexo II  do Edital  (contendo  o preenchimento de todos  os  campos
dispostos no Modelo de Proposta) e os documentos de habilitação, que apesar de serem
encaminhados  antes  da  sessão,  permanecem  em  sigilo  temporário,  sendo  dado
conhecimento somente após a finalização da etapa de lances. Antes disso, as licitantes não
tem a identificação, ou seja, nem o pregoeiro, nem as demais licitantes têm conhecimento
de quem está concorrendo no certame.

Em resumo, no caso do Item 7.2.1 do Edital, somente será desclassificada a Licitante que
se identificar em algum dos campos de preenchimento, quando cadastrar sua proposta, no
sistema eletrônico do Portal de compras do Governo Federal.

   Porto Alegre, 15 de julho de 2022.

                                                                     Romoaldo Barros da Silva
                                                                                  Pregoeiro 
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