
Questão Item do Edital Esclarecimento Solicitado Resposta 

154 Item 12.4.1 (i) 
do Edital 

Considerando que inexiste obrigação legal de consolidação dos atos 
constitutivos da sociedade, a qual é dispensável para registro na 
Junta Comercial, conforme orientação e procedimentos previstos no 
documento denominado “Documentação exigida, Instruções de 
Preenchimento e Orientações Gerais” emitido pelo Departamento 
de Registro Empresarial e Integração que orienta que “serão 
arquivadas alterações independentemente de consolidação do ato 
constitutivo, salvo quando se tratar de transferência de sede ou do 
Registro Civil para a Junta Comercial”, e que o artigo 28, inciso III, da 
lei Federal no 8.666/1993 também não estabelece exigência de que 
os atos constitutivos sejam consolidados para fins de comprovação 
da habilitação jurídica, entendemos que será admitida a 
apresentação dos atos constitutivos das Licitantes mesmo que eles 
não se encontrem consolidados. Nosso entendimento está correto? 

As informações 
pertinentes estão na 
Cláusula 12.4.1, i) do 
Edital. 

155 Item 12.6.9.1 
do Edital 

Considerando que nos termos da Lei 8.666/93 9art. 30, II c/c $$1º), 
é admitido exigir dos licitantes, como requisito de qualificação 
técnica, a comprovação de aptidão de desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto licitado – parcelas de maior 
relevância e valor significativo -, por meio de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrado nas entidades profissionais competentes;  
Considerando que se mostra desarrazoado permitir que a licitante 
apresente atestados de capacidade técnica referentes a outras 
empresas que possam, eventualmente, vir a ser por ela 
subcontratadas, sendo certo que essa subcontratação, apesar de ser 
prevista no edital, é um evento futuro e incerto; 
Considerando que, ainda que a subcontratação venha a ocorrer pela 
licitante, tal fato não isenta nem transfere à subcontratada com 
capacidade comprovada no certame, as responsabilidades 
assumidas pela licitante perante a Administração Pública pela fiel 
execução dos serviços contratados; 
Considerando a falta de dispositivo legal que autorize à 
Administração Pública exigir atestação que comprove a capacidade 
técnica de terceiro, e não da licitante que se pretende contratar 
para prestação de serviço público; 
Considerando a jurisprudência do tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, que ao analisar a atestação técnica exigida para construção 
das obras do Pan Americano executado no Rio de Janeiro (AG 
0027429-64.2006.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal 
Fagundes de Deus, QUINTA TURMA, DJ p.226 de 18/12/2006), 
decidiu pela ilegalidade em se permitir que a licitante apresente 
atestados de capacidade técnica referentes a outras empresas que 
possam, eventualmente, vir a ser por ela subcontratadas; 
Considerando que o Edital admite no item 8.1 que as licitantes se 
reúnam em consórcio, conforme permissivo do art. 33 da Lei 
8.666/93, o que tem por finalidade garantir a competitividade do 
certame e permitir a agregação de experiências e competência 
prévias entre as empresas, implicando na necessária relação 
contratual entre as licitantes que comprovem a capacidade de 
execução do objeto do contrato e a Administração Pública. 
Entendemos que o item 12.6.9.1 do Edital deve ser excluído, de 
forma a adequar o certame aos limites legais estabelecidos pela lei 
8.666/93. Este entendimento é correto? 

O entendimento não está 
correto. 

 


