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ESCLARECIMENTO Nº 1 - TOMADA DE PREÇO 1/2021

 

Ques�onamento:

 

Qual o procedimento para realização do cadastramento, para par�cipar da Tomada de Preços nº 01/2021.

 

Resposta:
 

Conforme item 3.12 do Edital, para realizar o cadastramento junto ao Conselho Regional de Nutricionistas
da 9ª Região - CRN9 para par�cipação na Tomada de Preços nº 01/2021, é necessário encaminhar os
documentos constantes do item 3. HABILITAÇÃO, excetuando-se a documentação do item 3.6
(Qualificação técnica), a saber:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

1. Ato cons�tu�vo registrado em órgão competente;

2. Registro comercial, se empresa individual;

3. Ata de eleição dos administradores, se sociedade por ações;

4. Documento de prova da diretoria em exercício, se sociedade civil.

5. Declaração de atendimento ao disposto inciso V do art. 27 da Lei de Licitações, nos termos do Anexo
IV.

6. Declaração de Superveniência – Fato Impedi�vo da Habilitação, assinado por quem de direito, nos
termos do Anexo V;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

2. Prova de regularidade, através da Cer�dão Nega�va de Débitos, ou posi�va com efeito de nega�va,
dentro do prazo de válida de para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual: “Cer�dão Nega�va de Débito ou equivalente
emi�da pela Secretaria de Estado da Fazenda”

4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: “Cer�dão Conjunta de Débitos Rela�vos a
Tributos Federais e à Dívida A�va da União”, emi�da pela Secretaria da Receita Federal ou pela



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

5. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por lei 6. Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT).

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 

1. Balanço patrimonial referente ao úl�mo exercício social, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou
balanços provisórios;

1.1. As Sociedades Anônimas (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em Diário Oficial ou em
jornal de grande circulação no Estado, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA)
deverão apresentar cópia do balanço extraída do Livro Diário devidamente registrado na Junta
Comercial e/ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.

1.2. A comprovação acima solicitada será feita pelo ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 31, §2º da Lei
8.666/93.

 

2. Comprovação da Boa Situação Financeira da Empresa, através do cálculo de índices contábeis abaixo
previstos:

a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0:

ILC = AC/PC , onde: AC = A�vo Circulante; PC = Passivo Circulante.

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0:

ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) , onde: AC = A�vo Circulante; PC = Passivo Circulante; RLP = Realizável a
Longo Prazo; ELP = Exigível a Longo Prazo.

c) Solvência Geral – igual ou superior a 1,0:

SG = AT/(PC + ELP), onde: PC = Passivo Circulante; AT = A�vo Total; ELP = Exigível a Longo Prazo.

 

2.1. Os índices acima serão calculados pela licitante, apresentados e confirmados pelo responsável por
sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no
Conselho Regional de Contabilidade.

a) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) no cálculo de quaisquer dos índices
referidos acima, deverá incluir no envelope nº 5 comprovante de que possui patrimônio líquido mínimo
de R$42.313,97 (quarenta e dois mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), valor esse
equivalente a 10% (dez por cento) do valor anual es�mado da verba de publicidade a ser aplicada na
futura contratação.

3. Cer�dão Nega�va de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor da



sede da licitante, com prazo de validade de no máximo 90 (noventa) dias anteriores a abertura dos
envelopes.

 

Alterna�vamente, o licitante pode apresentar declaração equivalente (declaração do Sistema Unificado
de Cadastramento de Fornecedores - SICAF) que atende as condições para o cadastro. Caso a licitante
opte pelo cadastramento feito via SICAF, este deverá ser realizado junto ao SICAF (Acessar o site
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br e seguir a todas as instruções para cadastramento) e sua cópia
enviada para a Comissão de Licitações do CRN9, no e-mail licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br,
observados o prazo limite para envio da documentação, conforme item 3.12.1 do edital.

 

Após o envio da documentação, será emi�do o Cer�ficado de Registro Cadastral.

 

Ressalta-se ainda o item 3.12.1 do edital:

 

"3.12.1. O envio da documentação necessária ou declaração que atende às condições para o cadastro,
para emissão do Cer�ficado de Registro Cadastral, deverá ser realizada mediante envio via e-mail, devido
às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, nos endereços: licitacao@crn9.org.br e
pregao@crn9.org.br, a par�r do dia 15/12/2021, observado o prazo limite para envio de 3 (três) dias úteis
antes da data e horário estabelecidos para a abertura do certame."

 

Lucas Henrique de Assis
Comissão de Licitação
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
04/01/2022, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0571118 e o
código CRC D06F360F.

Referência: Processo nº 09099.000002/2021-64 SEI nº 0571118

Criado por lucas.assis, versão 24 por lucas.assis em 04/01/2022 14:15:56.
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