
 
 

 
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – 01/2018 

 
Boletim 02 

 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar 
resposta à solicitação de esclarecimento realizado pela Cooperativa de Trabalho 
Técnico para Melhoria da Qualidade Limitada, datado de 28/09/2018, nos termos 
que seguem: 
 
Questionamento: A Cooperativa já possui a Certidão Negativa de Débitos - 
CND expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, por elas administrados, no âmbito de suas competências. Em visita 
presencial à Secretaria da Receita Federal do Brasil fomos informados que já 
estaria incluso nesta certidão, a regularidade fiscal junto à Previdência Social. 
Mesmo assim, também estivemos presencialmente junto a Previdência Social 
(INSS) do município de Canoas, onde temos nossa sede, e fomos informados 
que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP  é o documento que 
atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal 
ou de Município ao disposto na Lei nº 9.717/98, na Lei nº 10.887/2004 e na 
Portaria MPS nº 402/2008, de acordo com os critérios definidos em norma 
específica. E também nos informaram que a Regularidade junto à Previdência 
para empresas, sejam mercantis ou cooperativas, se dá através da Certidão 
Negativa de Débitos - CND expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Solicita esclarecer o que é 
esta Prova de Regularidade relativa à Previdência Social (INSS)  e se ela não 
está inclusa no item 5.10.2.1 - Certidão Negativa de Débitos - CND expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. 
 
Resposta ao questionamento: A Prova de Regularidade relativa à Seguridade 
Social (INSS), exigida pelo item 5.10.4 do referido edital, é comprovada através 
da Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dessa forma, 
atualmente, tal regularidade está contemplada pela certidão exigida pelo item 
5.10.2.1 do edital.   

 
O Presente boletim será publicado no site do 

SESCOOP/RS: http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 
 

Porto Alegre, 1º de outubro de 2018. 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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