
     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS 05/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2016

ESCLARECIMENTOS 01 E 02

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 os Esclarecimentos N° 01 e Nº 02 do Edital de Licitação –
Pregão Eletrônico nº 05/2016.

ESCLARECIMENTO 01

Em 30/072016, a interessada Sul Card Administradora de Cartões S/A solicitou esclarecimento
nos seguintes termos:

Item 11.1.o. – Edital 

“Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Nutricionistas da Pessoa Jurídica
com os dados do(s) responsáveis técnicos(s) expedida(s) pelo Conselho Regional de Nutrição
de sua jurisdição da Sede, bem como especificamente para o Rio Grande do Sul,  expedida
Conselho Regional de Nutrição da 2ª região, conforme resolução 378/05 do Conselho Federal
dos Nutricionistas.”
 
Será necessário apresentar duas certidões, em caso de empresa licitante fora do estado de RS?
Ou apenas a certidão do estado da sede?

Esclarecemos:

Conforme normativa do CFN mencionada, é necessário registro no Regional competente
para correspondente atuação.  Assim,  considerando que os serviços serão realizados no
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, imprescindível o registro no CRN da 2ª Região,
além do registro junto ao Regional da respectiva sede, caso diverso.

ESCLARECIMENTO 02

Por oportuno, esclarecemos que questionamentos a respeito de contratações pretéritas do
CRCRS  para  objetos  de  mesma  natureza  não  serão  recebidos  como  pedido  de
esclarecimento nos termos editalícios, pois não interferem no procedimento em curso e na
respectiva elaboração de proposta.

Informações a respeito de contratações do CRCRS são públicas e acessíveis a qualquer
cidadão.  Todavia,  no âmbito  do presente  procedimento,  os  questionamentos  devem ser
restritos ao respectivo edital e não a contratações passadas.

Porto Alegre, 1º de julho de 2016.
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