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ESCLARECIMENTO  
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 (PA 862/2021) 
 

Objeto: Serviços gráficos para a confecção de cédulas de identidade profissional, conforme 
Termo de Referência. 
 

1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 

1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas 
atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2019 e da Portaria CFMV nº 01/2021, 
apresenta a resposta acerca do pedido ESCLARECIMENTO ao edital. 
 

2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  
 
2.1. Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 10/2021, apresentado pela 
empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº862/2021 (fls. 212 a 115).  
 

2.2. O edital dispõe no item 24.5 “Os pedidos de esclarecimentos referentes a este 
processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à 
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço: pregao@cfmv.gov.br.”. 
 

2.3. O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia 
06/09/2021, às 09h50, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO. 
 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
Questionamento 1:  
 

Por tratar-se de Cédulas de Identidade, classificada no segmento gráfico como Documentos de 
Segurança, os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. Podemos considerar que 
o CNAE da licitante deve estar enquadrada em 18.12-1-00 – Impressão de material de segurança?  
 

Questionamento 2: 
 

No descritivo técnico do Objeto menciona apenas Papel de Segurança. Podemos considerar que a 
matéria prima empregada nas Cédulas de Identidade deverá ser “papel tipo moeda” filigranado, com 
fibras coloridas visíveis e fibras coloridas invisíveis reagente à luz ultra violeta com 94 gr/m2. com 
marca d’água com DNA do fornecedor comprovadamente para promover a rastreabilidade do lote?  
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4 - DAS RESPOSTAS  
 

RESPOSTA 
QUESTIONAMENTO 1: 
 

RESPOSTA – PREGOEIRO: Em tese, sim. Entretendo, não vigora no âmbito do procedimento 

licitatório o chamado “Princípio da Especialidade”, que restringe a atuação das pessoas jurídicas 
aos limites do objeto social descrito em seus atos constitutivos, o que busca averiguar é a 
compatibilidade entre suas as atividades constantes do objeto social com o objeto do presente 
processo licitatório, e que,  a verificação da qualificação técnica, conforme consta do art. 30 da Lei 
nº 8.666/93, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às 
obrigações assumidas com a Administração, não podendo a sua comprovação ser feita mediante a 
formulação de exigências desarrazoadas, que comprometam a observância do princípio 
constitucional da isonomia e razoabilidade. 

 
Desta forma, o simples fato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica não falar precisamente que a 
empresa trabalha com impressos de segurança, não é motivo suficiente para a recusa ou 
inabilitação de sua proposta, havendo outros meios de comprovação da compatibilidade do ramo 
de atuação da empresa com o objeto da licitação.  

 
QUESTIONAMENTO 2: 

 
RESPOSTA – SETOR DEMANDANTE: A descrição/especificação utilizada na presente licitação é 

a mesma utilizada nos pregões anteriores, onde constam as exigências necessárias para que as 
empresas possam imprimir as Cédulas de Identidade Profissional que utilizamos.  
 
Considerando que até a presente data, o atendimento por parte das empresas licitantes está 
sendo satisfatório, não constatamos necessidade de alteração no texto.  
 
 

 

5 - DA CONCLUSÃO  
 

5.1.  Apresento, por força do art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, o esclarecimento 
necessário, não implicando em alterações/ajustes no Edital.   

 
Brasília, 08 de setembro de 2021. 

 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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