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Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - ESCLARECIMENTOS 
1 mensagem

md lab <md.lab@yahoo.com> 25 de março de 2021 14:29
Para: Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo, correspondência onde solicitamos a sua habitual atenção, no sentido de nos
prestar alguns esclarecimentos a respeita do seu Edital de licitação n° 003/2021.

Aguardamos e agradecemos a valiosa informação.

Atenciosamente,

Miriam Daiana.
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AO 
INSTITUTO VITAL BRAZIL 
Steor de Licitações 
 
 
Magé (RJ), 25 de Março de 2021. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021  
 
Venho à presença de V.Sas. para solicitar esclarecimentos a  respeito do Pregão 
Eletronico em epígrafe, que será realizado no proximo dia 09 de maio vindouro, 
conforme instruções contidas no item 6.1, do seu Edital. 
 
No item 12.5.2, na situação financeira, o texto dis o seguinte: (Na situação 
financeira do fornecedor que apresentar o balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis exigidas poderão ser avaliadas com base nos índices 
contidos abaixo). 
 
Pelo exposto, solicitamos nos informar se é obrigatória a apresentação do 
balanço, haja vista que o texto diz que será analisado o balanço, se for 
apresentado. 
 
Vale ainda ressaltar que o Art.3° do Decreto n° 8.538, de 2015, determina que em 
caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro.  

 
 



 

              MDL SOUZA COMÉRCIO EIRELI 

                                        CNPJ: 36.813.448/0001-71     IE: 11.698.654 
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Outra duvida é se for realmente à obrigatoriedade de apresentar balanço, como 
devemos nos proceder a uma vez que nossa empresa foi constituída no exercício 
social vigente, onde se admite a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.  
 
Ficamos no aguardo da sua urgente informação, e aproveitamos a oportunidade 
para nos colocar ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 

Miriam Daiana Laranjeira Souza 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

DESPACHO

Em atendimento ao Pedido de Esclarecimento formulado pela empresa MDL SOUZA COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ: 36.813.448/0001-71, informamos o que se segue:

1. O certame em questão, ou seja, Pregão Eletrônico (PE) SRP nº 003/2021, terá sua abertura no próximo
dia 09/04/2021 às 9 (nove) horas, e não, no dia 09/05/2021, conforme mencionado por essa empresa;

2. Em relação ao subitem 15.2.2 apesar da redação fazer menção “na situação...“ é OBRIGATÓRIO a
apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS;

3. Quanto à menção de cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 8.538 de 06/06/2015 está correto, não sendo
no caso vertente a apresentação dos documentos susos mencionados do exercício de 2020, em caso do
enquadramento do licitante como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte);

4. Por fim, ressaltamos mais uma vez a obrigatoriedade de apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL
e DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS, sendo que no caso específico dessa empresa seja
apresentado no período de existência da sociedade.

 

Juarez P Tavares Júnior

ID: 26974436                                                                                                               

Niterói, 26 março de 2021

Documento assinado eletronicamente por Juarez Pacheco Tavares Junior, Administrador, em
26/03/2021, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 15142847
e o código CRC 2D9EBCD6.

Referência: Processo nº SEI-080005/000554/2020 SEI nº 15142847

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


26/03/2021 Gmail - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - ESCLARECIMENTOS

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=24a5705261&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1695225891546075831&simpl=msg-f%3A1695225… 1/2

Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - ESCLARECIMENTOS 
2 mensagens

md lab <md.lab@yahoo.com> 25 de março de 2021 14:29
Para: Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo, correspondência onde solicitamos a sua habitual atenção, no
sentido de nos prestar alguns esclarecimentos a respeita do seu Edital de licitação n°
003/2021.

Aguardamos e agradecemos a valiosa informação.

Atenciosamente,

Miriam Daiana.

CARTA VITAL.pdf 
307K

Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com> 26 de março de 2021 11:07
Para: md lab <md.lab@yahoo.com>

Prezados, 

Em atendimento ao Pedido de Esclarecimento formulado por V.Sas. (MDL SOUZA COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ: 36.813.448/0001-71), informamos o que se segue:
 

1.      O certame em questão, ou seja, Pregão Eletrônico (PE) SRP nº 003/2021, terá sua abertura no
próximo dia 09/04/2021 às 9 (nove) horas, e não, no dia 09/05/2021, conforme mencionado por
essa empresa;

2.      Em relação ao subitem 15.2.2 apesar da redação fazer menção “na situação...“ é
OBRIGATÓRIO a apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DE
RESULTADOS;

3.      Quanto à menção de cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 8.538 de 06/06/2015 está correto,
não sendo no caso vertente a apresentação dos documentos susos mencionados do exercício de
2020, em caso do enquadramento do licitante como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de
Pequeno Porte);

4.      Por fim, ressaltamos mais uma vez a obrigatoriedade de apresentação do BALANÇO
PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS, sendo que no caso específico dessa
empresa seja apresentado no período de existência da sociedade.

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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Att, 

Gerência de Licitações 
Instituto Vital Brazil 
Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, Cep 24.230-410 
Tel (21) 2711-9236 ou (21) 2711-9223 ramal 172


