
 
 

 
 
 
LICITAÇÃO – PREGÃO – 27/2018 

 
 

Boletim 03 
 

 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar 
resposta aos questionamentos realizados por possível licitante, empresa ARQ. 
PRODUÇÃO EIRELI -ME, nos termos que seguem: 
 
Questionamento 1: “Tenho duvida no item: qualificação financeira: tenho o 
certificado de capacidade financeira  de licitante Emitido pela controladoria e 
auditoria -geral do estado CAGE pode ser este documento ou devo levar cópias 
do livro de balanço.” 
 
Resposta ao questionamento 1: Devem ser apresentados os documentos 
exigidos pelo edital referentes ao Pregão n. 27/2018, mais precisamente no 
item 5.8.3, na medida em que outros documentos não estão previstos no 
instrumento convocatório.  
 
Questionamento 2: “7.2 Serão classificadas para a fase dos lances verbais as 
propostas que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de 
Preços e não apresentarem diferença de preços superior a 15% (quinze por 
cento) do Menor Preço proposto. Gostaria de tirar a duvida, se minha 
proposta estiver 15% menor que as outras, finalizo ou igual serão dado 
lances? Pois fiquei na duvida do critério dos 15%. 7.3 Quando não forem 
classificadas no mínimo 3 (três) propostas na forma definida no item anterior, 
serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas 
neste instrumento convocatório, a de menor preço e as 2 (duas) melhores 
propostas de preços subseqüentes.” 
 
Resposta ao questionamento 2: Conforme disposto no item 7.2 do edital, serão 
classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem 
diferença de preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço 
proposto, ou seja, participarão da fase de lances todas as empresas que, em 
suas propostas, atenderem às exigências de apresentação e não apresentarem 
diferença de preços superior a 15% do menor preço contido nas propostas 
apresentadas pelas licitantes. O item 7.3 aduz que, quando não forem 
classificadas no mínimo 3 propostas com base no item 7.2, serão classificadas, 
ainda que tenham proposto valor superior a 15% do menor preço proposto 
pelas licitantes, sempre que atenderem as demais condições definidas no 
edital, a de menor preço e as 2 melhores (entenda-se menores) propostas de 
preços subsequentes. 
  



 
 

O Presente boletim será publicado no site do 
SESCOOP/RS: http://www.ocergs.coop.br/publicacoes/licitacoes. 

 
Porto Alegre, 19 de outubro de 2018. 

 
Adriana Machado 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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