






Compras e Licitações CRECI RN 17a Região <compras@crecirn.gov.br>

Pedido de Esclarecimento Edital PE 001/2022 
1 mensagem

Ricardo Souza <comercialiconeaju@gmail.com> 24 de outubro de 2022 18:02
Para: Compras e Licitações CRECI RN 17a Região <compras@crecirn.gov.br>

AO 
CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 
CRECI 17ª REGIÃO /RN
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
A/C: Ilmo. Sr. Presidente do CRECI/RN
        Roberto Carlos Correia Peres

Prezado Senhor,

A empresas ICONE COMÉRCIO E SERVIÇOS (RICARDO SOUZA TAVARES ME), inscrita no CNPJ sob o nº
17.982.777/0001-00, sediada à Rua José Luiz da Conceição, 322 - Bairro Jardins na cidade de Aracaju/SE, vem por
meio deste instrumento interpor seu pedido de esclarecimento quanto às exigências no pregão eletrônico nº
001/2002 que abaixo se transcreve.

DOS FATOS: 

É pontuado no edital a seguinte informação:

"10.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício".(grifo nosso)

DO PEDIDO:

Que a abrangência das licitantes acima não seja apenas para o microempreendedor individual e que possa englobar
também MEs (Micro Empresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte), senão vejamos:

Trata-se de ressalva contida no Decreto 6.204/2007, que prevê no art. 3º: 

“Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais,
não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do
último exercício social.” 

Assim, para aquisição de produtos a pronta entrega e para locação de materiais, não é obrigatório balanço. Os bens
de pronta entrega são aqueles que possuem entrega imediata, considerado o prazo de 30 dias. Este é um decreto
federal, via de regra, aplicado apenas às licitações do âmbito federal. 

Desta forma solicitamos deste conceituado órgão uma revisão quanto ao citado no item 10.11 do edital de pregão
eletrônico PE 001/2022, e que o mesmo possa ser alterado, por ser a medida da mais lídima e insofismável justiça.

Desde já nos colocamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente,

Ricardo Souza Tavares
Diretor
ICONE Comércio e Serviços
(79) 99934-7545
CNPJ: 17.982.777/0001-00
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