
 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – PREGÃO ELETRÕNICO 003/2021 

Dúvida 
Solicitamos esclarecimentos quanto à subcontratação do objeto.Nossa empresa é Organizadora 
de Eventos, poderemos fazer a subcontratação dos serviços? 

Esclarecimento 

Considerando que: 
 
O Tribunal de Contas da União entende que a subcontratação “[…] consiste na entrega de 
parte de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho 
ao contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto 
avençado.”  
(Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU. 4ª ed. Brasília: TCU, 2010) (gf); 
E a Lei Federal nº 13.303/2016 disciplina que a parte contratada, sem prejuízo de 
suas responsabilidades contratuais e legais, realize a subcontratação de parte do objeto durante 
a execução do negócio jurídico, até o limite previamente estabelecido pela parte contratante 
no instrumento convocatório, nos termos do art. 78. 
 
Entendemos que, para que haja a subcontratação, a Administração Pública deve 
expressamente opinar se irá optar pela subcontratação de parte do objeto do PE 003/2021, 
inclusive tratando do  assunto, se por assim admitir a subcontratação, no instrumento 
convocatório e no contrato, bem como informar o limite condizente com o objeto a ser 
contratado, e apontar se tal procedimento 
é conveniente/eficiente para a execução contratual e se atenderá aos princípios fundamentais 
da licitação. 
 
Portanto, a Belotur optou por não instruir a subcontratação no edital do PE 003/2021, 
por entender que o objeto dessa licitação, in casu, não permite subcontratação, tendo em vista 
que a prestação deve ser executada diretamente pelo contratado, ainda que necessite recorrer 
a terceiros para obter os elementos necessários. 

Dúvida 
Venho através solicitar esclarecimento do edital 003/2021. LOTE 14 E 15, quais as quantidades 
de equipamento real, pois no edital consta apenas diaria. 

Esclarecimento 

O procedimento de registro de preços é utilizado, em síntese, para contratar objetos cuja 
necessidade e quantitativo são estimados, não sendo possível de serem definidos de antemão. 
Por isso é tido como excelente mecanismo para aumentar a eficiência administrativa, na medida 
em que permite à Administração se precaver em relação à imprevisibilidade. 
Desta feita, na planilha de itens - anexo II, para os Lotes 14 e 15, está informado o quantitativo 
estimado que poderá vir a ser utilizado de acordo com a sua respectiva unidade de medida 
(unidade por diária ou unidade por semana). 
 
Esclarecemos que a definição do quantitativo dos equipamentos a serem utilizados será definida, 
de acordo com a necessidade e demanda específica, quando da contratação pelo órgão 
demandante.  

Dúvida Qual o Numero da Licitação para identificação no Sistema do Banco do Brasil?  

Esclarecimento Licitação nº 877572 

Dúvida 

’11.3. No preenchimento das informações no Sistema do Banco do Brasil, quando do cadastro da 
proposta de preço, previamente à sessão pública de lances, é vedada a identificação da licitante. 
’’ No subitem acima informa que a licitante não deve se identificar quando realizar o seu 
cadastro no sistema, sendo assim a Proposta Comercial a ser anexada no sistema não pode 
conter dados da Licitante, ou deve conter, sem pena de desclassificação?  

Esclarecimento 

Conforme previsto no subitem 11.3  quando do cadastro da proposta de preço  no Sistema do 
Banco do Brasil, previamente à sessão pública de lances, é vedada a identificação da licitante. Já 
o documento "proposta comercial" deve ser enviado conforme modelo proposto no edital. 
Conforme subitem 11.2 Os documentos que compõem a Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação da Empresa Licitante melhor classificada, somente serão disponibilizados para 
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 



 
 

Dúvida 

“18.9. Para Assinatura da Ata de Registro de Preços é obrigatório para as Adjudicatárias sediadas 
fora do município de Belo Horizonte/MG, apresentar DECLARAÇÃO, conforme Modelo do Quadro 
abaixo, informando que terá condições de atender imediatamente e cumprir todas as exigências 
e prazos descritos na Ordem de Serviço/Fornecimento e/ou Nota de Empenho, no que tange à 
infraestrutura, recursos humanos e materiais, necessários e suficientes para a prestação dos 
serviços, estando sujeita às sanções cabíveis. ‘’ O modelo da Declaração acima não está anexado 
ao Edital, poderia me enviar?   

Esclarecimento 

No edital referente ao pregão eletrônico 003/2021 não consta o modelo de declaração citado no 
subitem 18.9. Foi disponibilizado a todos os interessados na data de hoje. no portal de licitações 
do Banco do Brasil, um comunicado sobre esse fato, e também o modelo para a referida 
declaração 

Dúvida 
Estou com dúvida referente ao momento de oferecer proposta no site do Banco do Brasil, pois 
além do valor, ele está solicitando "Descrição/Observações [ Obrigatório - Conforme instrumento 
convocatório ] " , é para ser preenchido com a descrição do material? 

Esclarecimento 

Sobre o questionamento enviado, temos a esclarecer que, como não temos acesso ao cadastro 
de propostas por parte do fornecedor, sugerimos que a empresa entre em contato com o 
Suporte Técnico do Banco do Brasil pelo telefone 4004-0001, escolhendo as opções: 

 2 - atendimento para você 
 4 - orientações técnicas 
 5 - APP do BB, Autoatendimento PF ou Outros assuntos 

Ainda, o fornecedor pode optar por verificar na "Cartilha do Fornecedor", no site licitacoes-
e.com.br, clicando em "Introdução às Regras do Jogo" e sanar suas dúvidas quanto ao 
preenchimento da proposta comercial no referido site. 

Dúvida 
Sobre o balanço patrimonial a ser apresentado como requisito de habilitação, o ano de 2019, 
declarado em 2020 será aceito? 

Esclarecimento 

Em relação ao questionamento da empresa GRUPO ARMID, temos a esclarecer que: 
1) Para as empresas que não utilizam a ECD (Escrituração Contábil Digital), o balanço patrimonial 
do exercício de 2020 já é exigível desde 01/05/2021. A empresa que não é exigível tal entrega 
consta no Art. 3º da Instrução Normativa RFB no 2.003, de 18 de janeiro de 2021; e 
2) Para as empresas que usam a ECD, o balanço patrimonial de 2019 terá validade até o último 
dia útil do mês de julho de 2021. Somente a partir de 01/08/2021 é que será exigível o balanço 
de 2020, conforme a Instrução Normativa RFB no 2.023, de 28 de abril de 2021. 
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