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Resposta 25/02/2021 14:29:48
 
RESPOSTA 1: Conforme do artigo 30 da Lei nº 8.666/93: Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...) II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação (...) (...) § 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do ´caput" deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (...) A Instrução Normativa nº 05/2017 apenas
regulamenta a previsão legal, que traz ao Pregoeiro o poder-dever de efetuar diligências quando necessário. Conforme item
9.11.2.5.1 do Edital: A previsão contida neste item não tem caráter habilitatório ou classificatório, mas se destina apenas aos
casos em que há necessidade de se realizar diligências posteriores a fim de comprovar a veracidade dos atestados já
apresentados (Acórdão 12754/2019 - TCU - 1ª Câmara). Sugerimos que a interessada apresente atestados de qualificação-
técnica cujos contratos não possuam clausula de sigilo. Caso não haja essa possibilidade, que as cláusulas sigilosas sejam
taxadas. Porém reitero que os contratos poderão ser solicitados para confirmação das informações constantes nos atestados,
não sendo obrigatória a sua inserção inicial junto aos demais documentos de habilitação exigidos. Caso a licitante possua
contratos com demais órgãos e entidades governamentais, sugerimos que sejam entregues atestados de qualificação desses
órgãos/entes, pois, caso seja exigido por este Pregoeiro que a licitante arrematante encaminhe cópia desses contratos, estes,
via de regra, em virtude do princípio constitucional da publicidade, não possuem clausulas de sigilo, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (artigo 5º, XXXIII da CRFB/88). RESPOSTA 2: Correto.
Conforme item 2.9 do Edital: 2.9 A contratação será não onerosa para o CRCRJ e não terá custo de manutenção. Após a
confirmação da transação na máquina leitora de cartão ou no sistema WEB, o pagamento estará 100% garantido (ressalvados
os casos de chargeback), sem risco de crédito e de liquidação e será creditado na conta do CRCRJ em até D+2 (dois dias após o
pagamento pelo usuário). RESPOSTA 3: Não observamos incongruência entre os itens citados. Por favor atentar para os
subitens do item 9 do Termo de Referência, em especial, o item 9.9, que exemplifica a operação. 9.9. A aplicação da taxa de
administração, como remuneração da contratada, será efetuada conforme exemplo abaixo: 9.9.1. Supondo que a contratada
tenha apresentado a proposta com taxa administrativa para o item 1 de 1 % (um por cento) e que, na transação, o registrado
tenha pago determinado débito no montante de R$ 1.000,00, o valor global da transação será de R$ 1.010,00, sendo R$ 10,00
referente à taxa de administração da contratada e R$ 1.000,00 o valor a ser repassado ao sistema CFC/CRCs, sendo R$ 800
para o CRCRJ e R$ 200 ao CFC a título de cota parte obrigatória. RESPOSTA 4: Está correto o entendimento. Para casos de
maior complexidade, desde que devidamente justificado, poderá o prazo para atendimento ser acordado entre o contratante e a
contratada. RESPOSTA 5: De terceiros. RESPOSTA 6: Sistema SPW, desenvolvido pela empresa SPIDERWARE CONSULTORIA EM
INFORMATICA LTDA. RESPOSTA 7: Windows. RESPOSTA 8: Em nossos terminais o sistema utilizado é local, desktop. RESPOSTA
9: Este item trata de definições conceituais somente, a opção se dará oportunamente no momento da configuração do sistema e
assinatura do contrato. RESPOSTA 10 E 11: as tratativas no sistema e-commerce obedecerão às mesmas regras do presencial,
uma vez que para acesso à área de pagamentos é necessário uso de login e senha específicos, sendo o acesso pessoal pelo
profissional ou sociedade registrados. Desta forma, dentro do prazo de apresentação da contestação ao chargeback, será
possível evidenciar esse login, bem como se a transação foi efetuada em seu cartão pessoal, garantindo que a transação foi
efetuada pelo próprio, por exemplo. Para tanto, temos ciência que deverá ser obedecido o prazo contratual de resposta sob pena
de recebimento do débito da quantia transacionada.
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