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LICITAÇÃO Nº 08/2018 - FMLF 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 - FMLF 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do Projeto do 

Sistema de Informação Municipal, denominado SALVADOR DADOS. 

ESCLARECIMENTO Nº 1 

Questionamento 1: 

O item 11.2 do edital estabelece que a empresa deverá apresentar o registro na entidade 

profissional competente e comprovação de sua regularidade. Ocorre que não temos conhecimento 

que exista entidade profissional competente para a área de tecnologia da informação.  

No passado o CRA (Conselho Regional de Administração) já fez esse papel, porém não mas o 

fazem.  

Pergunta 1.1 – Qual seria essa entidade profissional competente?  

Pergunta 1.2 – Não existindo essa entidade, este item não precisa ser atendido. Correto nosso 

entendimento?  

Resposta  

Está correto o entendimento. Caso a empresa licitante não tenha representação de 

entidade profissional, como é o caso da área de tecnologia da informação, esse item não 

precisa ser atendido. 

Questionamento 2: 

No item 13.2.4 – DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, alínea “d”, encontra-se 

estabelecido que que a licitante deverá disponibilizar declaração fornecida pelo Banco, contendo o 

número de conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ do licitante, de acordo com o 4º 

§2º do Decreto Municipal nº 13.991/2002.  

O art. 4 º § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, estabelece: 

“Art. 4º Os credores do Município deverão, obrigatoriamente, manter conta corrente bancária, 

comprovando essa condição mediante declaração fornecida pelo Banco, contendo o número da 

conta e da agência de origem, bem como o CNPJ ou CPF, conforme o caso. 

§ 1º Os créditos a servidores, relativos a diárias ou a adiantamentos, também serão feitos nas 

respectivas contas correntes.  

§ 2º As comissões permanentes e setoriais de licitação farão constar nos respectivos 

editais, a exigência de apresentação da declaração referida no caput deste artigo.” (grifos 

nossos) 

Contudo o decreto é claro quando estabelece que “os credores do município” e não os licitantes.  
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Já o item 15.3 do Termo de Referência, estabelece que o contratado deverá apresentar Conta do 

BANCO BRADESCO, tendo em vista o que consta no Decreto Municipal nº 23.856/2013, contendo 

número da conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ da licitante. 

Não sendo ainda credor do Município, não cabe a exigência prévia do licitante, já ter conta aberta 

no Banco Bradesco. 

Entendemos que para suprir essa necessidade do Município de pagar seus créditos no banco do 

Bradesco, uma declaração da Licitante de que se compromete a abrir conta no banco Bradesco, 

seja o suficiente para atender este item 13.2.4, alínea “d” do Edital. 

Pergunta 2 – Nosso entendimento está correto? 

Resposta: 

Visando atender ao art. 4 º § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, o edital solicita a 

Declaração do Banco, o que deve ser feito por instituição bancária onde o licitante 

mantenha conta corrente, não sendo exigido que o mesmo apresente conta no Bradesco.  

Item 13.2.4 – DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, alínea “d”, 

Declaração fornecida pelo Banco, contendo o número da conta corrente e agência de 
origem, bem como o CNPJ do licitante (art. 4º § 2º do Decreto Municipal nº 13.991/2002). 

A apresentação de Conta do BANCO BRADESCO somente será exigida para o 

contratado, o que ocorrerá na ocasião da assinatura do contrato. 

Assim, para atender as exigências de Habilitação, o licitante deve apresentar a 

Declaração de qualquer instituição bancária onde mantenha conta corrente. 
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