PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº5

Número da
questão formulada

1.

Item do Edital

Aviso de
Retificação –
Item 5

Esclarecimento solicitado

Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento

O item 5 do aviso de retificação do edital
informou a alteração dos modelos 3 e 4 do
Anexo 2, de forma a prever que onde se lê
“concorrente” seja lido “concorrente, parte
relacionada ou subcontratada”.
Com base em tal retificação, entendemos
que, no caso de comprovação das
exigências de qualificação técnica por meio
de subcontratadas ou partes relacionadas,
as respectivas subcontratadas e partes O entendimento está correto.
relacionadas também deverão apresentar,
em nome próprio, “Declaração de
Inexistência de Processo Falimentar,
Concordata, Recuperação Judicial,
Extrajudicial ou Regime de Insolvência” e
“Declaração de Ausência de Impedimento
para Participação na Licitação”.
Nosso entendimento está correto? Em caso
de resposta negativa, favor esclarecer.

2.

Aviso de
Retificação –
Item 5

Em caso de resposta positiva ao
questionamento
anterior
sobre
a
necessidade
de
apresentação
das
declarações dos modelos 3 e 4 do Anexo 2
por subcontratadas ou partes relacionadas,
entendemos que:
(i)
não
há
necessidade
de
apresentação de documentação
comprobatória dos poderes de
representação dos signatários
das respectivas declarações; e
(ii)
em caso de comprovação da
qualificação técnica por meio de
sociedade
controlada
indiretamente pela concorrente,
basta a apresentação das
declarações pela titular do
atestado, dispensando-se a
apresentação de declarações
por
todas
as
sociedades
presentes na cadeia societária.
Nossos entendimentos estão corretos? Em
caso de resposta negativa, favor esclarecer.

O entendimento está parcialmente correto, a saber:
a)
Quanto à alínea a, o entendimento não está correto. Sugerimos a
leitura do item 7.4 do edital:
7.4. Todas as declarações e todos os documentos referidos neste EDITAL
deverão ser firmados por pessoa devidamente constituída com poderes
suficientes para tanto, devendo a CONCORRENTE fazer constar dos
volumes documento hábil para a identificação dos referidos poderes de
representação, caso sejam diversos daqueles indicados no item 7.3 e
subitens.
b) Quanto à alínea b, o entendimento está correto. Todavia, ainda que não
sejam necessárias as declarações de todas as sociedades presentes na cadeia
societária, é necessária a comprovação da condição de controlada e
controladora.

