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LICITAÇÕES - ENGENHARIA 

Curitiba (PR), 02 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
ESCLARECIMENTO N.º 03 

 
 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10810 (7419) - Registro de preços para futuras contratações 
referentes à execução de obras diversas, reformas e serviços de engenharia, 
incluindo instalação e relocalização, em dependências do Banco do Brasil 
localizadas nas regiões do Acre, Amazonas e Roraima, dividido em 08 lotes. 
 
 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresas interessadas, informamos a seguir, 
os questionamentos efetuados e o esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamentos:  
 

1) Prezados, estamos interessados em saber se haveria alguma possibilidade dos 
documentos como, certidões, acervos técnicos entre outros que compor-se-á o 
invólucro “Habilitação”, serem reconhecidos por meio de algum membro local 
habilitado para tal? No caso de resposta positiva ficaremos gratos e pedimos que 
nos informem os meios para então localizá-lo. 
 

2) Item no Edital: 
 
12.2.1  CERTIDÃO expedida pelo proponente 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 
(INFORMAR CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA – 
CAPITAL ABERTO OU FECHADO). 

10.2.8 - sociedades limitadas e sociedades anônimas de capital fechado que 
tenham em seus quadros societário e acionário, respectivamente, funcionário do 
Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro 
da Administração desta Instituição, mesmo subcontratado, salvo os casos de 
empresa sob controle do próprio Banco. 
 
Esta CERTIDÃO que trata o subitem 10.2.8, trata-se de uma simples declaração 
emitida pela empresa proponente? Pois nossa empresa possui apenas um sócio 
em seu quadro societário. 

 
Esclarecimentos:   
 

1) 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 conforme item 3.2 do Anexo 03 do Edital. As 



autenticações serão feitas no local, data e hora marcada para a sessão de abertura 
do envelopes DOCUMENTOS. 
 

2) Informamos que a certidão a que se refere o item 12.2.2 do Edital deve ser emitida 
pela empresa concorrente, mas deve ser emitida somente se a mesma for uma 
sociedade anônima. 

 
 

Taniele Haro Rossini 
Presidente da Comissão de Licitação 


