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Assunto: Re: Esclarecimentos Matriz e Filial - PP 029/2022 - CIAMED
De Licitacao <licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br>
Para: <eletronico01@ciamedrs.com.br>
Cc: farmacia <farmacia@pinhaldaserra.rs.gov.br>
Data 18/02/2022 10:00

Bom dia:

Referente a pergunta "a":

a) Poderemos participar com um único representante ofertando lances tanto pela Matriz quanto pela Filial
em itens distintos (ou seja, não concorrendo entre si, respeitando o princípio da competitividade)
no Pregão Presencial n° 002/2022?

Segundo consulta com nosso órgão de assessoria, NÃO é possível uma
única pessoa representar dois CNPJ distintos, mesmo sendo matriz e filial.
 

--- 

att.

Evandro Costa

Município de Pinhal da Serra

Setor de Licitações

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro

Pinhal da Serra - RS, CEP: 95390-000

Fone: 54 3584 0250

 

Em 15/02/2022 15:32, Licitacao escreveu:

Boa tarde.

 

Referente a pergunta "a":

a) Poderemos participar com um único representante ofertando lances tanto pela Matriz quanto pela Filial
em itens distintos (ou seja, não concorrendo entre si, respeitando o princípio da competitividade)
no Pregão Presencial n° 002/2022?

Essa situação nunca ocorreu em nosso município (um representante para dois CNPJ). Com isso, enviamos uma
consulta para a nossa assessoria, e assim que tivermos retorno, lhe encaminharemos a informação. 

 

Referente a pergunta "b":

b) Em caso negativo do item anterior, informamos desde já que participaremos apenas com um CNPJ, mas
o contrato/ata poderá ser executado pelos dois estabelecimentos (Matriz e Filial)? Em caso afirmativo,
solicitamos que esta possibilidade esteja expressamente referida na Ata/Contrato.

NEGATIVO. O CNPJ vencedor do item, deverá firmar a ARP com este CNPJ. Para matriz e filial firmarem itens
distintos, elas deverão concorrer, cada um CNPJ pelo item desejado, ou seja, as duas empresas deverão
participar, de forma individual.

 

 

---
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att.

Evandro Costa

Município de Pinhal da Serra

Setor de Licitações

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro

Pinhal da Serra - RS, CEP: 95390-000

Fone: 54 3584 0250

 

Em 15/02/2022 15:02, eletronico01@ciamedrs.com.br escreveu:

Prezados,

 

A CIAMED participa de processos licitatórios promovidos por diversos órgãos em todo o território nacional, de
modo que costumávamos ofertar lances em pregões presenciais representando a Matriz (inscrita no CPNJ
05.782.733/0001-49, estabelecimento único até então).

 

Porém, em abril/2019 abrimos uma Filial (inscrita no CNPJ 05.782.733/0003-00) no Município de Palhoça/SC,
para ampliar sua atuação comercial.

 

Registramos, por ser pertinente que, conforme decisão do TCU (Acórdão nº 3056/2008 – Plenário. Min. Rel.
Benjamin Zymler - Julgado em 10/12/2008) Matriz e Filial não são pessoas jurídicas distintas,
representando estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica.

 

Desse modo, com o fito de evitar qualquer atuação irregular (ensejadora de eventual desclassificação) e
prezando pelo procedimento licitatório de forma correta, questionamos:

 

a) Poderemos participar com um único representante ofertando lances tanto pela Matriz quanto pela Filial em
itens distintos (ou seja, não concorrendo entre si, respeitando o princípio da competitividade) no
Pregão Presencial n° 002/2022?;

 

b) Em caso negativo do item anterior, informamos desde já que participaremos apenas com um CNPJ, mas o
contrato/ata poderá ser executado pelos dois estabelecimentos (Matriz e Filial)? Em caso afirmativo,
solicitamos que esta possibilidade esteja expressamente referida na Ata/Contrato.

 

Caso haja alguma dúvida, solicito que nos contatem através do presente ou por contato telefônico.

 

Aguardo retorno e agradeço desde já.

 

Atenciosamente,
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Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por
lei. O uso, a cópia ou a divulgação de qualquer informação aqui contida por pessoa não autorizada,

está sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (LGPD). Se você recebeu esta mensagem por
engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-
a.

Agradecemos sua cooperação.
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