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carlosjose@santaluzia.mg.gov.br

De: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2017 17:01
Para: 'dogmar@libertas-mg.com.br'
Cc: 'fernando.fernandes@cavalcanteconsultores.com.br'; 'jms@jmsbhz.com.br'; 

'licitar@etac.com.br'; 'wantuil@assessoriamercury.com.br'
Assunto: Resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA CONTÁBIL). 

Prezado Sr. Dogmar, 

 

Encaminho a V. Sª. o esclarecimento emitido pelo Sr. Carlos José Orzil, Secretário Mun. de Finanças, referente às 

duvidas apresentadas em vosso e-mail. 

 

atenciosamente, 

 

 Carlos José C. Martins  
  Pregoeiro 
 Superit de Licitação e Compras 
(31) 3641-5257 - (31) 98725-9839 

 carlosjose@santaluzia.mg.gov.br 

 www.santaluzia.mg.gov.br 

      
 

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil 
 

 

De: João Batista [mailto:joaooliveira@santaluzia.mg.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2017 16:18 
Para: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA 
CONTÁBIL).  
 

 

 

De: Carlos Damasceno [mailto:carlosdamasceno@santaluzia.mg.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2017 11:28 
Para: 'Carlos Orzil'; joaooliveira@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA 
CONTÁBIL).  
 

 

 

De: Carlos Orzil [mailto:carlosorzil@santaluzia.mg.gov.br]  
Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2017 14:19 
Para: carlosdamasceno@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA 
CONTÁBIL).  
Prioridade: Alta 
 

Damasceno. 

 

Gentileza responder. 

 

Att; 
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                   Carlos Orzil  
            Secretário Municipal de Finanças 
                      
 

 carlosorzil@santaluzia.mg.gov.br 

 www.santaluzia.mg.gov.br  

      
 

 Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil 
 

         Trata-se de pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa LIBERTAS, encaminhado a esse 

Pregoeiro através do e-mail dogmar@libertas-mg.com.br, às 11h52 do dia 30/11/2017. 

Respondo objetivamente aos questionamentos: 

Item 1.1.1 do pedido de impugnação: 
No item 12.4.1, letra “a”, II, o edital pede que o profissional de contabilidade tenha graduação em 

contabilidade e pós-graduação em finanças. Para atender ao item, o profissional deverá comprovar que é 

pós-graduado em matéria que contemple finanças públicas, comprovadamente. Exemplo: pós-graduado em 

administração pública, contabilidade pública, gestão pública, etc. A simples apresentação de atestado de 

capacidade técnica não supre. 

Item 1.1.2 do pedido de impugnação: 
Vide resposta ao item 1.1.1 

Item 1.2 do pedido de impugnação: 
Vide resposta ao item 1.1.1 

Item 1.3 do pedido de impugnação: 
Não se trata de exigência alternativa, são os dois profissionais: administração e contabilidade 
 

                                   

 

De: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br [mailto:carlosjose@santaluzia.mg.gov.br]  
Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2017 14:02 
Para: 'Carlos Orzil'; 'Carlos Damasceno'; joaooliveira@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA 
CONTÁBIL).  
Prioridade: Alta 
 

Senhores, 

 

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente ao edital 44/17 - consultoria contábil. 

peço me encaminhar orientações para a formulação de resposta em 24 horas. 

 

at. 

 

 Carlos José C. Martins  
  Pregoeiro 
 Superit de Licitação e Compras 
(31) 3641-5257 - (31) 98725-9839 

 carlosjose@santaluzia.mg.gov.br 

 www.santaluzia.mg.gov.br 

      
 

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil 
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De: dogmar@libertas-mg.com.br [mailto:dogmar@libertas-mg.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2017 11:52 
Para: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 (CONSULTORIA 
CONTÁBIL).  
Prioridade: Alta 
 

Prezados Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, bom dia. 

 

Apresentamos, com fulcro no item 1.3 do edital do Pregão Presencial nº 044/2017 (“contratação de 

empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade municipal”), os seguintes pedidos 

de esclarecimento: 

 

1)     No que tange à qualificação técnica, o edital do Pregão em referência traz as seguintes 

exigência, ora objeto de esclarecimento: 

 

12.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
12.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os  
seguintes documentos: 
... 
b) Relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 
(sócios, empregados e associados), com indicação do responsável técnico principal, conforme modelo 
constante do Anexo VII, acompanhada de: 
... 
II) Comprovação de profissional inscrito no CRC com especialização técnica, graduação ou pós-
graduação em finanças.  
 
III) No caso de profissional inscrito no CRA comprovar especialização técnica, graduação ou pós-
graduação em finanças; 
... 
VI.II- A equipe técnica deverá ser composta por profissionais da áreas de atuação, possuindo no mínimo 
um Contador especializado na área de finanças municipais. 

 
 

1.1. A alínea II acima transcrita menciona “profissional inscrito no CRC com especialização técnica, 

graduação ou pós-graduação em finanças” (g.n.). Então, indaga-se:  

 

1.1.1.     A indicação de contador (profissional com graduação em ciências contábeis e 

com registro no CRC) com atestados de capacidade técnica na área de 

finanças atenderia ao referido item, ao demonstrar sua “especialização 

técnica”? 

 

1.1.2.     A indicação de contador com pós-graduação focada em finanças públicas, 

mas que não detém a nomenclatura “finanças”, atenderia à referida 

exigência editalícia? 1.1.2.1. No caso, contador com pós-graduação em 

Controle Externo pelo próprio TCEMG (pós que abrange a área de finanças 

públicas municipais) cumpriria à referida exigência? 

 

1.2. A alínea VI.II dispõe que a equipe técnica deverá ser comporta por, no mínimo, “um contador 

especializado na área de finanças municipais”. Referida especialização poderá ser comprovada 

por meio de atestados de capacidade técnica em nome deste contador? 1.2.1. A pós-graduação 

em Controle Externo referida acima, que abrange finanças municipais, cumpre tal exigência? 
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1.3. A alínea III, a qual dispõe que “No caso de profissional inscrito no CRA comprovar 

especialização técnica, graduação ou pós-graduação em finanças” (g.n.), consiste em exigência 

alternativa àquela disposta na alínea II (contador com registro no CRC), conforme se depreende 

de sua redação? Isto é, a licitante poderá indicar profissional com registro no CRC ou no CRA, 

com a especialização, graduação ou pós-graduação em finanças. Correto? 1.3.1. A indicação de 

profissional que tenha registro tanto no CRC e quanto no CRA cumpre tal exigência, caso não 

sejam alternativas, como presume-se do edital? 

 

Amparados nos Princípios da Competitividade e da Razoabilidade que devem permear os 

procedimentos licitatórios, solicitamos o recebimento do presente pedido de impugnação por meio eletrônico (vide

TCEMG - Denúncia nº 1024701) e aguardamos retorno (item 1.3.1 do edital). 

 

Cordialmente, 

______________________________________________________ 

Dogmar Batista de Souza – OAB/MG: 135.520 

Grupo Libertas – Departamento Jurídico 

Av. Luís Paulo Franco, 500 – 13º andar – Belvedere – Belo Horizonte – MG – Cep: 30.320-570 

www.libertas-mg.com.br 

"Essa mensagem, inclusive seus anexos, é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações 

confidenciais, protegidas por sigilo profissional, ou cuja divulgação seja protegida por lei. O uso não autorizado de 

tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis." 


