
     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 12-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 76-17

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 02 ao Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico n.º 12-17.

ESCLARECIMENTO 02

No  dia  14  do  corrente  mês,  a  interessada  Certeza  Soluções  e  Serviços  Ltda.-ME,  se
manifestou nos seguintes termos:

“Sensus  Serviços,  desejando  participar  do  presente  certame,  solicita  Vistas  e  Cópia  do
processo administrativo 76-17 que originou o PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS 12-17”

A respeito, esclarecemos.

Conforme as seguintes disposições legais: 

Art. 3º § 3º da Lei Federal n.º 8666/93:
“§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura”.

Art. 63 da Lei Federal n.º 8666/93:
“  É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o
pagamento dos emolumentos devidos”. 

Informamos o deferimento da solicitação supracitada, porém, salientamos que o item 09 do
Anexo I ao Edital (Termo de Referência) manifesta expressa e fundamentadamente pela não
divulgação dos valores referenciais,  ressalvando que não serão dadas vista e cópias de
documentos processuais que expressem os preços de referência para o objeto do certame,
antes da sessão pública, conforme disposição e fundamento expressos no subitem 9.2, do
aludido Termo de Referência. 
Na impossibilidade da concessão de acesso aos autos de forma remota, o acesso será
concedido presencialmente na Sede do CRCRS, mediante protocolo de solicitação.

Porto Alegre, 16 de novembro de 2017.
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