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ESCLARECIMENTO Nº 11 

 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10800 (7419) - Registro de preços  referente à execução de 
reformas e serviços de engenharia, incluindo instal ação e relocalização, em 
dependências do Banco do Brasil localizadas no Esta do do Paraná, dividido em 07 
lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, os 
questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamento 1:  
 
“No anexo 3 item 3.1.1, o concorrente devera comprovar o patrimônio liquido igual ou superior o 
estabelecido no no item 2.1.4.1,  mas no SICAF já existe a comprovação do patrimônio liquido 
conforme o ultimo balanço do exercício social 2015. 
 
E necessário enviarmos copia autenticada do balanço do ultimo exercício (2015) para comprovar o 
patrimônio liquido ou poderá ser verificado pelo SICAF QUE JA CONSTA O RESULTADO DO 
ULTIMO EXERCIO DO PATRIMONIO LIQUIDO?” 
 
Esclarecimento:  
 
Em atenção ao disposto nos itens 3.1 e 3.1.1 do Anexo 03 do Edital, as empresas concorrentes, 
independentemente da forma de habilitação escolhida (seja pelo SICAF ou junto ao BANCO), 
deverão apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
conforme art. 31, inc. I, da Lei nº 8.666/93. A comprovação do Patrimônio Líquido deverá atender 
ao disposto no item 14.1.2 do Edital. 
 
Conforme disposto no item 3.2 do Anexo 03 do Edital: 
 
3.2 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia 

autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação 
poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelos membros da Comissão 
de Licitação. 

 
 
Questionamento 2:  
 
“No anexo 3 item 1.1.9, pede a Certidao  de Registro no CREA,  nesta certidão  teria que ter os 
profissionais capacitados para execução dos serviços conforme o item 1.1.10  ou seria a certidão  
que informa que a empresa e registrado no CREA?  Porque toda empresa e capacitada a executar 
qualquer tipo de serviços de acordo com o profissional registrado no quadro  técnico da empresa,  
e no item 1.1.10  estao  pedindo uma declaração que antes da assinatura do contrato teria que ter 
estes profissionais capacitados.” 
 
Esclarecimento:  
 
No item 1.1.9 do Anexo 03, exige-se que a Empresa comprove , por meio da certidão de Registro 
no CREA e/ou no CAU, de que está habilitada para as atividades técnicas relacionadas com o 
objeto deste Edital e com as parcelas de maior relevância descritas no item 1.1.10 do referido 
Anexo.  
 



No item 1.1.10 do Anexo 03, a exigência é de que a Empresa declare  de que, antes da assinatura 
da Ata de Registro de Preços (Anexo 15 do Edital), haverá, em seu quadro de pessoal, 
profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico  por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes às do objeto desta licitação. 
 
Questionamento 3: 
 
“No item 12.3 pede que no orçamento detalhado e obrigatória a assinatura de profissional  
habilitado, deve assinar  o  Engenheiro Civil e o Engenheiro Elétrico ou  bastaria um dos dois?” 
 
Esclarecimento:  
 
O item 12.3 do Edital exige que o Orçamento Detalhado seja assinado por profissional habilitado, 
fazendo-se menção explícita ao título profissional e ao número da carteira profissional de quem os 
subscrever. Atendidas essas condições, não há exigência de que o referido documento seja 
assinado por mais de um profissional. 
 
Questionamento 4: 
 
“No item 12.2.2 pede uma certidão expedida pelo proponente, para comprovação dos itens 10.2.8 
a 10.2.10, esta certidão não seria a mesma declaração que a do item 12.1.5.1, já que a empresa e 
sociedade limitada?” 
 
Esclarecimento:  
 
No item 12.2.2 do Edital, a Empresa proponente deve apresentar uma Certidão em consonância 
com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas, para fins de 
comprovação do disposto nos itens 10.2.8 a 10.2.10 do Edital. Essa certidão é exigida caso a 
Empresa proponente seja uma Sociedade Anônima. 
 
O item 12.1.5.1 define os termos em que as Empresas Proponentes, do tipo Sociedade Limitada, 
devem apresentar a Declaração exigida no item 12.1.5. 
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