
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11/2020

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  03  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 04/2020.

ESCLARECIMENTO N.º 03

A interessada manifestou-se nos seguintes termos:

“Senhor pregoeiro, pugno pelos esclarecimentos abaixo: 

1. A certidão do Portal da Transparência – CEIS, a certidão do Conselho Nacional de 
Justiça e a Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por ilícitos 
administrativos – CADICON, não são documentos a que o licitante está obrigado a 
anexar no sistema comprasnet, certo? São documentos que cabe ao pregoeiro 
consultar, é isso mesmo? 

2. O licitante é deve anexar junto a proposta, o CRC – SICAF para comprovar que o 
credenciamento está regular? 

3. O item 9.10.2 da “Qualificação Econômico-Financeira” no edital, exige que o licitante 
apresente o balanço patrimonial. Em caso da licitante tratar-se de MEI, a 
comprovação poderá ser através de Declaração de Faturamento do Simples 
Nacional (DASN-SIMEI)? Em caso positivo, poderá ser somente pelo DASN-SIMEI 
ou deverá ser em conjunto com o balanço patrimonial? 

4. O item 9.11.1.1 da “Qualificação Técnica”, exige no mínimo 01 atestado de 
capacidade técnica, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação 
demonstrando que a licitante executa ou executou contrato correspondente a 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, das quantidades estimadas pela administração na 
tabela constante no item 20.1 do Termo de Referência. O item 20.1 do Termo de 
Referência, trata do valor estimado para contratação, nesse sentido, questiono: 

1. No atestado de capacidade técnica, deve informar o período de execução da 
prestação do serviço? Em caso negativo, o envio do contrato referente já o 
valida? 

2. O licitante deve comprovar que executa ou executou contrato correspondente
a 50% (cinquenta por cento). Nesse sentido, cabe ao licitante comprovar esse
percentual sobre a quantidade do item licitado (160 unidades) ou sobre o 
valor total estimado (R$138.536,42)? 

3. Para todo atestado anexado, deverá enviar o contrato correspondente? 

Aguardo”. 

Apresentamos a seguir,  as respostas aos questionamentos:
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1.  Certo,  conforme  disposto  no  Edital,  especificamente  nos  itens  9.1  e  9.2,  caberá  ao
Pregoeiro fazer a consulta aos cadastros especificados,  devendo a Licitante cumprir todos
os requisitos dispostos nos itens que tratam da Habilitação, em relação ao questionamento
apresentado.

2. Não se faz necessária anexar tal comprovação.

3. Não, tendo em vista a disposição referente à obrigatoriedade de apresentação do Balanço
Patrimonial, de acordo com o item 9.10.2 do Edital,  tratando-se de exigência embasada no
Art. 31, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993 e não afastada por nenhuma outra regulamentação,
exceto  nos  casos  enumerados  pelo  Decreto  n.º  8.538/2015,  devendo  as  licitantes
apresentarem tal documentação,  em obediência ao Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório

4.1. Sim, deve constar o período, podendo ser enviado o contrato para subsidiá-lo.

4.2. Conforme disposto  no item 9.11.1.1,  refere-se  às  quantidades  estimadas da tabela
constante no item 20.1 do Termo de Referência, ou seja, 160 unidades.

4.3. O Edital  não prevê tal  obrigatoriedade,  porém,  é  facultado ao pregoeiro,  conforme
disposto no item 9.3 do Instrumento Convocatório, com previsões dispostas no Art. 43 § 3.º
da Lei n.º 8.666/1993 e Art. 47 do Decreto n.º 10.024/19, caso julgue necessário, solicitá-
lo(s)  para  comprovação  da  veracidade  do(s)  atestado(s),  em  processo  de  diligência,
devendo ser observado o prazo para sua apresentação.

Porto Alegre, 6 de agosto de 2020.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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