
 
 
 

 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0204/2019 

 

 
 

 

1 / 5

 
O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: 2. OBJETO 2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO 

I. A despeito da previsão do item 6. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 6.18 O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) 

junto ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 

de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos cadastros, a(s) 

proponente(s) será(ão) inabilitada(s) ou/e não poderá(ão) participar do certame, haja vista a impossibilidade de 

participação. 

Considerando que a Seguradora que representamos possui suspensão de licitar que lhe foi aplicada é restrita ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, não abrangendo qualquer outro órgão, e que também está em caráter 

provisório, uma vez que cabe defesa por parte da Seguradora, tendo em vista que não resta dúvida que não se trata 

de caso de descumprimento de contrato, má fé ou dolo, mas sim de participação em pregão eletrônico no ano de 

2015 que por erro a documentação não foi concluída. Pedimos confirmar que não há óbice para participação dessa 

seguradora nessa licitação, garantindo maior competitividade. 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) também é pacífica no sentido de que a pena de suspensão 

está restrita ao órgão aplicador da sanção, como exemplificam os seguintes precedentes: 

“A previsão contida em edital de concorrência no sentido de que o impedimento de participar de certame em razão 

de sanção do art. 87, III, da Lei nº8.666/93 limita-se às empresas apenadas pela entidade que realiza o certame 

autoriza a classificação de proposta de empresa apenada por outro ente da Administração Pública federal com 

sanção do citado comando normativo, em face da inexistência de entendimento definitivo diverso desta Corte sobre 

a matéria Representação apresentada pela empresa RCM Engenharia e Projetos Ltda. apontou supostas 

irregularidades em concorrências conduzidas pela Universidade Federal do Acre – UFAC, que têm por objeto a 

construção de prédios nos campus da UFAC (Concorrências 13, 14 e 15/2011). A autora da representação 

considerou ilícita sua desclassificação desses três certames em 

razão de, com suporte comando contido no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, ter sido anteriormente suspensa do direito 

de licitar e contratar pelo Tribunal de Justiça do Acre TJAC. Em sua peça, observou que os editais das citadas 

concorrências continham cláusulas que foram assim lavradas: “2.2 Não poderão participar desta Concorrência: (…) 

2.2.2 as empresas suspensas de contratar com a Universidade Federal do Acre; e 2.2.3 as empresas que foram 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da 

punição”. Ao instruir o feito, o auditor da unidade técnica advoga a extensão dos efeitos daquela sanção a outros 

órgãos da Administração. O diretor e o secretário entendem que deve prevalecer “a interpretação restritiva” contida 

nos editais da UFAC e que a pena aplicada pelo TJAC não deve afetar as licitações promovidas por aquela 

Universidade. O relator inicia sua análise com o registro de que a matéria sob exame ainda não se encontra 

pacificada neste Tribunal. Ressalta, no entanto, que tal matéria, “ao que parece”, estaria pacificada no âmbito do 

Judiciário, no sentido de que os efeitos da decisão de dado ente deveriam ser estendidos a toda Administração 

Pública, consoante revela deliberação proferida 
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pelo STJ, nos autos do Resp 151567/RJ. Informa também, que “a doutrina tendeà tese que admite a extensão dos 

efeitos da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993”, e transcreve trecho de ensinamentos de autor 

renomado, nesse sentido. Ao final, tendo em vista a referida ausência de entendimento uniforme sobre a matéria no 

âmbito desta Corte, conclui: “a preservação do que foi inicialmente publicado me parece a melhor solução, ante o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993”. O Tribunal, 

então, ao acolher proposta do relator, decidiu: a) julgar procedente a Representação; b) determinar à UFAC que: 

“adote as medidas necessárias para anular a decisão que desclassificou a proposta de preços da empresa RCM 

Engenharia e Projetos Ltda., no âmbito das Concorrências 13, 14 e 15/2011, aproveitando-se os atos até então 

praticados” (TCU. Processo nº TC 000.479/2012-8. Acórdão nº 902/2012-Plenário, Rel. Min. José Jorge, 18.4.12 – 

g.n.) 

RESPOSTA 01: Esclarecemos que a exigência contida no item 3.8 é baseada na nota técnica nº 

197/GSNOR/SFC/CGU/PR junto a esta Instituição que determina a observância ao portal CEIS para não contratação 

de empresas inscritas neste portal, conforme trecho a seguir: 

(...) 

9. Da leitura do julgado, percebe-se ser inerente não apenas à estrutura da 

Administração Pública, direta e indireta, mas todas as instituições 

responsáveis pela gestão de verbas públicas, a observância dos princípios 

basilares das licitações nas suas contratações. Logo, havendo registro de 

inadimplência no CEIS, entendemos que tanto os órgãos e as entidades da 

Administração Pública quanto as instituições que se utilizem de verbas 

oriundas do Tesouro Nacional, incluídas, no caso as integrantes do Sistema 

“S”, deverão se eximir de contratas com empresas suspensas ou 

impedidas, tendo por motivação os princípios constitucionais e legais da 

Moralidade, da Supremacia do Interesse Público e da Proteção ao Erário, 

além de outros acessórios, como o da economicidade e eficiência. 

(...) 

11. Diante das razões aqui apresentadas, entendemos pertinente e 

necessária a consulta prévia ao CEIS, por parte das entidades vinculadas ao 

Sistema “S” nos seus certames, tendo em vista, em primeiro lugar, a 

utilização de recursos de natureza pública em suas atividades e, em 

segundo, a necessidade de observância aos princípios licitatórios nos 

regulamentos próprios que regem suas contratações, independentemente de 

estarem inseridas no conceito de Administração Pública, direta ou indireta, 

devendo, portanto, eximirem-se de contratar com empresas que estiverem 

inscritas no referido cadastro. 

 

Portanto, a Comissão de licitações reitera o exigido no item 3.8 e 6.18 do edital: 

 

3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame:  

3.9.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de 

credores, de dissolução ou liquidação;  
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3.9.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de 

Recuperação acolhido pelo poder Judiciário;  

3.9.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do 

direito de contratar ou licitar com o Sistema Fiep.  

3.9.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas 

e Suspensas (Ceis), consultado no site: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.  

3.9.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

 

6.18 O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao 

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando 

dos referidos cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) ou/e 

não poderá(ão) participar do certame, haja vista a impossibilidade de 

participação. 

 

PERGUNTA 02: Confirmar PLACA E CHASSI, bem como modelo do ITEM 30 - VEÍCULO MERCEDES BENZ - 

SPRINTER 413 CDI 4X2 – 3 PASS – PLACA: AVR7375 – - CHASSI: 9C2ND1110FR034415 - ANO: 2012/2012 

RESPOSTA 02:  

Onde se lê:  

 SENAI 

SQ SEGURO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO 

DO 

VEÍCULO 

PLACA ANO CHASSI 
CLASSE 

BONUS 
CASCO ACESSÓRIOS 

30 
Seguro 

Total 
Leve 

VEÍCULO 

MERCEDES 

BENZ - 

SPRINTER 

413 CDI 4X2 

- 3 

PASS 

AVR7375 2012/2012 9C2ND1110FR034415 0 
100% 

FIPE 
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Leia-se: 

 

 SENAI 

SQ SEGURO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO 

DO 

VEÍCULO 

PLACA ANO CHASSI 
CLASSE 

BONUS 
CASCO ACESSÓRIOS 

30 
Seguro 

Total 
Leve 

VEÍCULO 

MERCEDES 

BENZ - 

SPRINTER 

413 CDI 4X2 

- 3 

PASS 

AVR7375 2012/2012 8AC904663CE057106 0 
100% 

FIPE 
 

 

PERGUNTA 03: E pedimos que sejam esclarecidos quais as categorias que a FIEP entende como VEICULOS 

LEVES e VEICULOS PESADOS quanto a contratação da cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS 

MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS, para que não haja desacordo na elaboração das propostas entre as 

CONGÊNERES. 

 

RESPOSTA 03: As categorias de veículos leves e pesados estão descritas na tabela do ANEXO VII – RELAÇÃO 

DE VEÍCULOS descritas no edital. Referente as coberturas contratadas estas estão descritas no Anexo I do edital. 

 

PERGUNTA 04: *Já para ITEM 30 SENAI – a busca pela PLACA e/ou CHASSI – Busca o veiculo HONDA - XRE 
300 – ANO: 2012/2012*- Aguardo confirmação. 
RESPOSTA 04: Conforme resposta 2 deste esclarecimento. 
 
PERGUNTA 05: Solicitamos informações quanto a participação (...), pois encontra-se momentaneamente 
sancionada pela CELIC/RS – Central de Licitações do Estado do Rio Grande do SUL (ato judicializado), tendo 
contra si uma mera sanção de impedimento temporário do direito de licitar, apenas com o Estado do Rio Grande do 
Sul. 
A sanção é de “impedimento”, com efeitos somente perante o Estado do Rio Grande do Sul, tendo como base a Lei 
Estadual (RS) nº 13.191/03 c/c o art. 7º da lei 10.520/02 e art. 1º, 2º e 8º do Decreto Estadual (RS) nº 42.250/03, não 
se confundindo com as sanções de inidoneidade ou suspensão temporária prevista na Lei nº 8.666/93. 
Tratam-se de sanções com natureza e efeitos distintos. 
A sua aplicabilidade pode ser vislumbrada no próprio website da CELIC/RS[2], onde assim consta informado acerca 
de sua momentânea sanção: 
“6 meses de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e multa, nos termos do art. 28 da 
Lei Estadual nº 13.191/03 c/c o art. 7º da lei 10.520/02 e art. 1, 2 e 8 do Decreto Estadual 42.250/03 – inclusão pelo 
tempo remanescente da sanção.” 
 Alguns entendimentos sustentam que a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar (art. 87, 
III, da Lei nº 8.666/93), assim como a pena de inidoneidade, são sanções que irradia efeitos de maneira ampla, 
ficando o apenado impossibilitado de licitar e contratar com toda a Administração Pública, abrangendo os entes 
públicos de qualquer esfera. 
Entretanto, a penalidade com base no art. 7º da Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02), como é o caso da recorrente, não 
possui a mesma abrangência, possuindo mero efeito de “impedimento” de licitar com eficácia limitada ao âmbito do 
ente sancionador. 
RESPOSTA 05: Esclarecemos que deverá ser respeitada a exigência do edital onde empresas inscritas no Cadastro 
Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) não poderão participar, conforme resposta 1 deste 
esclarecimento. 
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Ainda, a Comissão de Licitações esclarece que: 
 
Onde se lê: 
 SENAI 

SQ SEGURO CATEGORIA 

DESCRIÇÃO 

DO 

VEÍCULO 

PLACA ANO CHASSI 
CLASSE 

BONUS 
CASCO ACESSÓRIOS 

3 
Contra 

Terceiros 
Leve 

IVECO 

DAILY 55C16 

MAXIFUR 

JIH9603 2009/2010 93ZK53B01A8413474 0   

 
 

Leia-se:  
 SENAI 

SQ SEGURO CATEGORIA 
DESCRIÇÃO 

DO VEÍCULO 
PLACA ANO CHASSI 

CLASSE 

BONUS 
CASCO ACESSÓRIOS 

3 
Contra 

Terceiros 
Pesado 

IVECO 

DAILY 55C16 

MAXIFUR 

JIH9603 2009/2010 93ZK53B01A8413474 0   

 
 

Curitiba, 06 de novembro de 2019. 

 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


