
 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ESCLARECIMENTOS 

 
 
Referência: Concorrência nº 001/2011 (Processo Administrativo nº E-12/660132/2010) 
 
Objeto: Gestão da Implantação de Projetos no Complexo da Cidade da Polícia 
 
 
1 – Credenciais de empresas do grupo global da licitante 
 
Tendo em vista que existem empresas que pertencem a um conjunto global de firmas, havendo 
uma completa e perfeita interação, interligação e cooperação entre as mesmas, as quais dispõem 
de acesso análogo às tecnologias, metodologias e recursos da rede mundial e, por vezes, 
utilizando-se das mesmas estruturas, entendemos que tais empresas poderão utilizar credenciais 
e atestados emitidos em nome de qualquer uma das firmas pertencentes ao conjunto e serão 
válidos para este certame. Está correto o nosso entendimento?  

Resposta: Não.  

2 - Participação de consórcios 

A prática usual em certames de objeto e complexidade multidisciplinares similares ao presente 
processo é a possibilidade de formação de consórcio de empresas de forma a ampliar a 
concorrência, conforme previsão da Lei 8.666/93. Diante da omissão de tal permissividade no 
documento editalício, entendemos que é permitida a formação de consórcio entre empresas. 

Está correto o nosso entendimento?  

Resposta: Não. De acordo com o art. 33, da Lei nº 8.666/93 teria que estar explicitado no 
instrumento convocatório (Edital) esta possibilidade. 

3 - Exigência de firma reconhecida nos atestados emitidos por clientes da licitante 
 
O item 6.6 do Edital e o Anexo III exigem, para comprovação da experiência da licitante e 
respectiva pontuação, a apresentação de uma série de atestados de capacidade técnica e 
capacidade técnico-profissional, sendo que é exigida a assinatura do atestante com firma 
reconhecida.  
 
Ocorre que, tais documentos não são emitidos pela própria licitante, e sim por terceiros (clientes), 
o que dificulta o processo de reconhecimento de firma, já que para tal, as licitantes dependerão de 
informações dos clientes quanto ao cartório em que tenham firma reconhecida, ou, o que é mais 
improvável, dependerão de que esses clientes já entreguem os atestados com a firma 
reconhecida. Além disso, entendemos que o reconhecimento de firma do signatário em tais 
documentos é exigência desnecessária e excessiva, já que a Comissão de Licitação sempre 
poderá realizar diligências para verificar a adequação das informações apresentadas, conforme 
estabelece o item 8.18 do Edital:"8.18 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta.". 
 



 

Dessa forma, considerando que há a prerrogativa desse Órgão realizar diligências caso haja 
alguma dúvida quanto à veracidade dos documentos apresentados, entendemos que, para 
atender a comprovação de qualificação técnica do licitante, bastará a apresentação de atestados 
em original ou por cópia autenticada, sem a necessidade do reconhecimento de firma. 
 
Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: Não. Solicitamos atender o Edital. 
 
 
4 - Comprovação de horas de cada profissional através de atestados  

 
O item 6.6, d.7, exige que a licitante comprove, através de atestados, o número de horas 
despendido por cada profissional envolvido nos projetos.  
 

Muitos atestados, embora nomeiem cada integrante da equipe técnica que atuou nos projetos, 
não detalham o número de horas dedicado por cada profissional. Para tanto, seria necessário 
refazer cada atestado e solicitar novamente a assinatura dos clientes.  
 

Entretanto, uma Declaração emitida pelo licitante, informando o número de horas gastas por cada 
profissional de sua equipe, seria um documento hábil a comprovar o quanto exigido pelo referido 
item, pois teria caráter complementar aos atestados.  
 
Assim, entendemos que comprovação exigida pelo item 6.6, d.7 do Edital pode ser feita 
através de uma declaração complementar aos atestados, assinada por representante legal 
da licitante, em que fique explícito o número de horas gastas por cada profissional, sendo 
certo que, havendo qualquer dúvida, a Comissão poderá realizar diligências, na forma do já 
destacado item 8.18 do Edital. 
 
Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: Sim. Deverá ter um documento complementar nas mesmas condições do atestado. 
 
 
5 - Comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante 
 
O item 6.6, d.3, do Edital estabelece que "Os vínculos de natureza permanente dos recursos com 
o proponente serão considerados apenas se anterior à data de publicação deste Edital". 
 
É de se ver que tal previsão limita a participação de interessados, frustrando a ampla concorrência 
e vai, inclusive, de encontro com o disposto no art. 30, I, da Lei 8666/93, o qual estabelece que o 
vínculo empregatício com a licitante será comprovado no momento da entrega da proposta. 
 
Assim, entendemos que a comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante no momento 
da entrega da proposta não só ampliará o universo de participantes no certame, como atenderá 
perfeitamente aos objetivos da Administração e da Lei 8666/93.  
 

Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: Sim, em consonância com o atendimento da Diligência do TCE-RJ.  
 


