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Conselho Federal de Administração
Conselho Begional de Administração
do Bio Grande do Sul

(R,Â/R§

Esclarecimento I

Edital 000412019
Pregão Eletrônico

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul - CRA-RS, Autarquia Federal, dotada de
personalidade jurídica de direito público, regulamentado pela Lei 4769165 e Decreto 6934167, com sede na
Rua Marcílio Dias no 1030, em Porto Alegre/RS, torna público a todos os interessados os esclarecimentos do
edital de licitação - Edital n" 000412019, solicitado pela Empresa Moura & Freitas Advocacia.

A fim de formular uma proposta mais vantajosa ao Órgão, solicitamos informações quanto ao
quantitativo do profissionais que foram estimados para executar as tarefas constantes no Termo de Referência, e
a quantidade estimada de horas de trabalho para as demandas.
Questionamento:

CientequeaLei 13.303/l3permitequeovalorestimadofiquesigiloso,solicitamosesclarecimentosemrelação
ao quantitativo estimado da equipe e horas de trabalho e não a valores, uma vez que sem tais informações,
quase impossível orçar com segurança e ofertar uma proposta vantajosa ao Orgão.
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Resposta: Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que o quantitativo estimado da equipe e de 26
(vinte e seis) colaboradores para a emissão de folha de pagamento, para a confecção anual da DIRF o quantitativo é
de 26 (vinte e seis) colaboradores e 20 (vinte) Conselheiros. Referente ao quantitativo de horas para a execução das
demandas ficará a cargo da empresa vencedora, pois não mensuramos o tempo que cada empresa levara para
executar as atividades descritas no termo de referencia, anexo I do Edital, desde que respeite os prazos legais. Tendo
em vista que o Termo de Referencia trata apenas do prazo para emissão da folha de pagamento após o recebimento
das informações, item 3.1 do Termo de Referencia: "Confecção de folha de pagamento com emissão dos recibos e
respectivas guias, no prazo de 48 a72 horas após o recebimento das informações necessárias".
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