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LICITAÇÃO Nº 01/2021 - FMLF 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - FMLF 

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em consultoria e assessoria técnica, para 
a prestação de serviços técnicos especializados, concernentes à elaboração de estudos, 
planos, programas e projetos em área urbana, subdivida em 02 (dois) lotes, por Prefeituras 
Bairros: Lote 01: PB I - Centro/Brotas, PB III – Cajazeiras, PB IV - Itapuã/Ipitanga, PB VI - 
Barra/Pituba e PB VII - Liberdade/São Caetano; Lote 02: PB II - Subúrbio e Ilhas, PB V - Cidade 
Baixa, PB VIII – Cabula/Tancredo Neves, PB IX - Pau da Lima e; PB X – Valéria. 

ESCLARECIMENTO Nº 5 

A seguir encaminhamos resposta a duas solicitações de esclarecimentos. Para facilitar 

o entendimento, transcrevemos inicialmente cada uma das perguntas (em itálico), e 

indicamos a resposta logo a seguir. 

Questionamento 1: 

Pelo Pedido de Esclarecimento nº 3, Questionamento 1 – Resposta 2, observamos que foi dispensada 

a necessidade de autenticação dos documentos, tanto pela CPL quanto por Cartórios. Correto? 

A idéia é quando da abertura dos envelopes e verificação dos documentos, caso haja a necessidade de 

ratificação, serão os licitantes convidados a apresentar documento original e/ou cópia autenticada 

correspondente? 

Dito isto, chamou-nos a atenção o fato de os itens do Edital CP-01-21, que fazem menção a esta 

necessidade, serem o 11.9 e o 13.5, abaixo extraídos do referido Edital, e não o 12.4 da resposta: 

11.9. Os documentos apresentados deverão estar em vigência, sendo apresentados em original. Qualquer processo 

de cópia ficará sujeita à confirmação de autenticidade pela Comissão Permanente de Licitação, em até 2 (dois) dias 

úteis antes da sessão de abertura, a menos que seja autenticada por cartório competente. 

13.5. Qualquer processo de cópia ficará sujeita à confirmação de autenticidade pela Comissão Permanente de 

Licitação, em até 2 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura, a menos que seja autenticada por cartório 

competente. Não serão aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 

requeridos neste Edital. 

Assim, muito agradecemos a confirmação da referência correta, bem como do nosso entendimento. 

Resposta 1: 

De fato, houve um equívoco ao se referenciar o item 12.4 do Edital, quando na verdade o item 

transcrito e comentado é o do item 13.5, que repete a colocação do item 11.9 quando se refere 

a documentos em cópia. 

Assim, a resposta correta seria:  

“Diante da necessidade de manter as medidas de segurança, será dispensada a autenticação 

de documentos indicada no item 13.5 do Edital, mantendo-se a observação relativa a não 

aceitação de “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 

requeridos no Edital: 
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13.5 Qualquer processo de cópia ficará sujeita à confirmação de autenticidade pela Comissão 
Permanente de Licitação, em até 2 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura, a menos 
que seja autenticada por cartório competente. Não serão aceitos “protocolos” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

Resposta 2: 

Sim, o entendimento apresentado pela empresa está correto.  

Em função do agravamento da pandemia, esta Comissão resolveu dispensar a autenticação 

prévia de documentos, seja pela própria Comissão ou por cartório competente.  

Apenas em caso de necessidade de ratificação, serão os licitantes convidados a apresentar 

documento original e/ou cópia autenticada correspondente, o que pode ocorrer em qualquer 

fase da licitação, com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, de acordo 

com o item 19.5 do Edital. 

19.5 É facultada à Comissão ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

Questionamento 2: 

Nosso entendimento é que neste primeiro momento, não é necessário apresentarmos a listagem nominal 

e nem tão pouco, nenhum dado da Equipe Complementar. Somente o faremos quando da execução dos 

projetos. 

Está correto nosso entendimento? 

Resposta: 

Sim. Está correto o entendimento. Apenas para a Equipe Chave é solicitada a apresentação 

nominal acompanhada dos documentos indicados no item 10.1.2 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 
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