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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS  

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019  

O ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, por meio de 

sua Comissão de Licitação, torna público as respostas aos questionamentos em 

relação ao Edital da Tomada de Preço nº 001/2019, conforme abaixo. 

 

Questionamento: 

1) No item 7.5. do referido Edital exige-se a comprovação de qualificação técnica via 

apresentação de comprovação de regularidade do registro profissional junto ao IBA e 

diploma de formação acadêmica. Dúvida: na certidão de regularidade IBA já há 

menção de que o profissional é Bacharel em Ciências Atuariais, requisito necessário 

para obtenção do registro. Faz-se necessária a apresentação dos dois documentos, 

visto que em apenas um já há a comprovação da qualificação necessária? 

Resposta: 

Conforme solicitado no edital, para atendimento do item 7.5 é necessário a 

apresentação dos dois documentos (certidão de regularidade do registro profissional 

junto ao IBA E diploma de formação acadêmica). 

 

Questionamentos: 

2) No anexo V consta um modelo de proposta técnica. Na Observação 2 consta que 

"A declaração deverá ser feita em papel timbrado e conter os dados de identificação 

do responsável legal pela empresa licitante". Dúvida: a declaração a que se refere é 

do item 3? Caso sim, deve vir acompanhada com o atestado de capacidade técnica 

assinado pelo cliente que comprove a execução dos serviços, ou apenas a 

declaração da licitante? 

3) Dúvida: a tabela de pontuação do Anexo V deve ser preenchida pela licitante? 

Respostas: 

A proposta técnica deverá ser elaborada pela empresa licitante, inclusive com a 

tabela de pontuação. A conferência da pontuação e da documentação será realizada 

pela Comissão de Licitação. 

A proposta técnica deverá ser assinada pelo Responsável Legal da empresa ou por 

seu Representante Credenciado.  
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Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados junto com a proposta 

técnica - Envelope nº 02 e estar assinados pelos responsáveis dos institutos que 

emitiram. 

No Anexo V do edital, onde se lê:  

OBSERVAÇÃO 2: Este documento deverá ser entregue no Envelope Nº 03, 

correspondente a PROPOSTA TÉCNICA. 

Leia-se: 

OBSERVAÇÃO 3: Este documento deverá ser entregue no Envelope Nº 02, 

correspondente a PROPOSTA TÉCNICA. 

 

Questionamento: 

4) No item 7.3. exige-se comprovação de experiência vide apresentação de Atestado 

de Capacidade Técnica, devendo este conter "Identificação e assinatura reconhecida 

em cartório do signatário". Dúvida: Não seria autenticação em cartório ao invés de 

reconhecimento de assinatura? Pois seria um tanto inviável pedir ao cliente que 

providencie o reconhecimento de firma em cartório. Além disso, sendo a grande 

maioria servidor público, disporiam de fé pública em sua assinatura. 

Resposta: 

Os Atestados poderão ser entregues em cópia simples, desde que o original seja 

apresentado quando solicitado pela Comissão de Licitação, conforme item 4.6 do 

edital. 

Conforme estabelecido no Artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, os Atestados 

de Capacidade Técnica emitidos por órgãos públicos não necessitam de 

reconhecimento de firma. 

É importante observar que o Artigo 19, inciso II, da Constituição Federal garante 

idoneidade e fé pública aos documentos oriundos da Administração Pública e 

assinados por servidores.  
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Questionamento: 

Qual documento deverá ser apresentado no item 6.2.4.6, visto que no link 

disponibilizado apenas pode-se consultar as empresas inidôneas e suspensas, não 

existindo uma opção para gerar uma certidão negativa, ou documento semelhante, 

para empresas que não sofreram nenhuma sanção. 

Resposta: 

Para atendimento do item 6.2.4.6, basta apresentar a consulta realizada no site da 

Controladoria Geral da União, conforme abaixo: 

1ª Etapa: Acessar o site 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc  
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2ª Etapa: Clicar no link CPF/CNPJ: 

 

 

3ª Etapa: Digitar os números do CPF do Sócio Majoritário 
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4ª Etapa: Depois de adicionar o filtro (CPF do Sócio Majoritário) realizar a consulta 

 

 

5ª Etapa: Imprimir a consulta realizada: 
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OBSERVAÇÃO: REPETIR AS MESMAS ETAPAS PARA EMITIR A CONSULTA 

COM O CNPJ DA EMPRESA. 

 

Tendo em vista que as alterações acima não afetarão significativamente na 

formulação das propostas por parte dos licitantes, fica mantida a data da sessão de 

disputa, qual seja 20/01/2020 às 10:00 (Dez horas), permanecendo inalterados os 

demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. 

Camaçari, 10 de janeiro de 2020 
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