










 
 
                      
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

Av. Castelo Branco nº 821 – Centro – CEP: 68.148-000 Brasil Novo-PA 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
Requerente: V. S. Serviços de Locações Eireli 
Edital de Tomada de Preços nº 003/2022-TP 
Processo Administrativo nº 079/2022 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
COSNTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA, 
EM ATENÇÃO AO OBJETO DO CONVÊNIO FDE Nº 019/2022-SEPLAD. 
 

 
Trata-se de pedido de esclarecimento impetrado tempestivamente pela empresa V. S. Serviços 

de Locações Eireli – CNPJ Nº 33.908.164/0001-69, que de acordo com a requerente não é possível a 
emissão da  “Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o balanço, 
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação 
REGULAR neste Regional, contendo número, validade e finalidade (Balanço Patrimonial Registrado 
na Junta Comercial) da certidão de acordo com a Resolução nº 1.402/2012-CFC, na sua devida 
validade na data do certame ou da emissão do Balanço Patrimonial, ficando nula a certidão CRC que 
estiver fora da validade”, exigência contida no item 10.6.6 do Edital, haja visto que Certidão deixou 
de ser emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da aprovação de Resolução CFC nº 
1.637/2021, que revogou a Resolução CFC nº 1.402/2012 que fazia a regulamentava a emissão da 
Certidão de Regularidade Profissional. 

 
A empresa V. S. Serviços de Locações Eireli por fim pede que para aproveitamento dos atos, 

que seja aceito a CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL conforme regulamentado pela 
Resolução CFC nº 1.637/2021, sendo a resposta do esclarecimento vinculante ao edital. 

 
É o relatório. 
 
Após análise do pedido de esclarecimento e quanto a possibilidade de apresentar a Certidão 

de Habilitação Profissional nos termos da Resolução CFC nº 1.637/2021, para fins de habilitação em 
substituição a exigida no item 10.6.6 do edital, efetuei diligencia junto ao endereço eletrônico 
https://crcpa.org.br/, o próprio Conselho Federal de Contabilidade esclarece que: 

 
OBS.: A antiga Certidão de Regularidade Profissional (Resolução CFC nº1.402/2012) foi REVOGADA pela 
Resolução CFC nº 1.637/2021, onde a mesma encontra-se bloqueada nos serviços online do CRCPA. 

  

 Observa-se que a manutenção da exigencia poderá frustrar o carater competitivo, ou ainda o 
processo em sim pela impossibilidade da emissão de tal certidão, ou seria possivel ser apresentada do 
docuemntos somente pelas empresas que ja possuem a referida certidão. 
 

 É sempre importante e prudente estar atento ao que dispõe o edital da licitação sobre os 
prazos e formas de apresentação dos pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital.  
 

https://crcpa.org.br/
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Dito isto, é preciso lembrar que os esclarecimentos prestados pela Administração no curso 
do processo licitatório, assim como as respostas às impugnações ao edital, têm efeito aditivo e 
vinculante, a medida que não só acresce ao edital, como também vincula a todos os licitantes e à 
Administração Pública, que não pode decidir em sentido diverso daquele o qual já havia se 
manifestado, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
A respeito do tema o doutrinador Marçal Justen Filho ressalta que: 
 

É prática usual, fomentada pelo próprio art. 40, inc. VIII, que a 
Administração forneça esclarecimentos sobre as regras editalícias. A 
resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para 
todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da vinculação ao 
edital para negar eficácia à resposta apresentada pela própria 
Administração. (...) A força vinculante da resposta ao pedido de 
esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou seja, 
aplica-se quando há diversas interpretações possíveis em face do ato 
convocatório. Se a Administração escolhe uma ou algumas dessas 
interpretações possíveis e exclui outras (ou todas as outras), haverá a 
vinculação. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’. 
12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, pp. 528/529) 

 
Seguindo o mesmo entendimento há diversos enunciados jurisprudenciais do Tribunal de 

Contas da União (TCU), citando um abaixo: 
 

Os esclarecimentos prestados pela Administração ao longo do certame 
licitatório possuem natureza vinculante, não sendo possível admitir, quando 
da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao 
instrumento convocatório. (Acórdão 179/2021-TCU-Plenário). 
 

Os pedidos de esclarecimento, diferentemente das impugnações, não necessariamente 
possuem o potencial de modificar os termos do edital. No entanto, pode acontecer de a Administração 
reconhecer, a partir de um pedido de esclarecimento, a necessidade de se fazer modificações no 
instrumento convocatório. 

 
No caso em tela verifica-se que ao esclarecer pela possibilidade de apresentação da 

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL conforme regulamentado pela Resolução CFC 
nº 1.637/2021, como forma de cumprimento da exigência do item 10.6.6, não altera, afeta a 
formulação da proposta por parte dos licitantes, logo observa-se não se tratar de caso de reabertura 
de prazo. 
  

Ante o exposto esclareço que será possível para fins de habilitação atendendo a exigência do 
item 10.6.6 do edital a apresentação no envelope de habilitação qualquer uma das hipóteses abaixo: 

 
1 - Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o balanço, 

CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação 
REGULAR neste Regional, contendo número, validade e finalidade (Balanço Patrimonial Registrado 
na Junta Comercial) da certidão de acordo com a Resolução nº 1.402/2012-CFC, na sua devida 
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validade na data do certame ou da emissão do Balanço Patrimonial, ficando nula a certidão CRC que 
estiver fora da validade”; 

 
2 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL conforme regulamentado pela 

Resolução CFC nº 1.637/2021, dentro de sua validade. 
 
O Presente esclarecimento torna-se parte integrante vinculado ao Edital de Tomada de Preços 

nº 002/2022-TP. 
 
O presente esclarecimento será publicado nos sítios nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e 

www.tcm.pa.gov.br (geo obras). 
 
Considerando que as alterações não afetam a formulação da proposta, nem restringe a 

competitividade, a data de abertura permanece para o dia 24/06/2022, às 09:00 horas. 

Brasil Novo/Pa, 21 de junho de 2022 

 

Valdiney Batista de Freitas 
Presidente da CPL 

Portaria nº 001/2022 
Alterada pela Portaria 058/2022 
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