coNSELHO REGTONAI DE ADMtNtSTRAçÃo DO RtO GRANDE Do
Esclarecímento

c:)

sUr CRA_RS

I

Edital 0007/20'19
Pregão Eletrônico

O Conselho Regional de Adminishação do Rio Grande do Sul

-

CRA-RS, Autarquia Federal, dotada de personalidade

juridica de direito pÚblico, regulamentado pela Lei 4769/65 e Decreto 6934/67, com sede na Rua Marcilio Dias no 1030,

em Porto Alegre/RS, torna pÚblico a todos os interessados os esclarecimentos do Edital de Licitação

-

Edital

no

0007/2019, solicitado pela Empresa Montêiro & Reinaldo consultoria contábil E Empresarial.

Quêstionamento l: Qual a quantidade media de Íuncionários do conselho?
Resposta: 0 conselho Regional de Administração tem em seu quadro 24 (vinte e quatro) funcionários.
Questionamento ll:

0

trabalhador que Íicará aí terá uma sala de habalho monlada (com mesa, computador, etc.), ou

precisaremos providenciar isto?

Resposta: O Conselho Regional de Administração fornecerá os equipamentos necessários para realizar as atividades,
como mesa, computador, etc.

Quêstionamento lll: Não consta no edital, mas os atestados, conforme legislação (§1, rt. 30, lei g.666/g3), devem
ser
regishados no respectivo conselho de classe. Será mantida esta exigêncla, ou serão aceitos
atestados sem o
devido

registro? Lembramos que

o registro no conselho de clâsse é o que torna o atestado legalmente válido, e aÍasta

do
processo licitatório 'aventureiros", que simulam a existência de atestados para poder
ganhar a disputa a qualquer custo.

Rêsposta: O Conselho Regional de Adminishação manterá a exrgência, e solicita que todos
os atestados de capacidade
têcnica apresentados deverão estar registrados no respectivo Conselho de Classe.

Questionamênto lV: 0 edital inÍorma que a empresa deve ter sistema (software) próprio, a dúvida é se o CRI/RS possui
algum sistema para conÍecção das demonstrações contábeis, do tipo que faz a inter-relação
entre os conselhos regionais,
ou se tudo será feito através de nosso sistema própno?

Resposta:

o

Conselho Regional de Administração possui sistema de Contabilidade, onde

é feito os empênhos,
lançamentos, pagamentos, liquidações, controle de receita, despesas, orçamentos,
centro de custos, plano de contas.
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