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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 02/2013 – SEDRU 

 

Tipo: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR POR TONELADA A SER PAGO 
PELO PODER CONCEDENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

PRESENTE EDITAL 

 

Processo nº. : 1461965000002/2013 

 

ATA DE RESPOSTA AO 1º LOTE DE QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 

Quando cabível, perguntas com o mesmo teor foram agrupadas para facilitar 
sua resposta. 

 

CONSIDERANDO que na data de hoje, dia 11 de fevereiro de 2014, 
encontramo-nos a 08 (oito) dias da data de abertura das propostas, tempo hábil 
para que os potenciais licitantes considerem o conteúdo deste documento em 
suas propostas, apresentamos os presentes esclarecimentos: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação. 

 

Pede-se:  

Gostaria de saber, se haverá visita técnica referente à Concorrência nº 02/2013 
– SEDRU. 

 

RESPOSTA: 

Não existe previsão de visita técnica no edital da Concorrência nº 02/2013 – 
SEDRU. 
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QUESTIONAMENTO 02: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 7.1, 7.5, 17.1.2 e 17.5. 

 

Pede-se:  

a. Entendemos, a partir da redação do item 7.1 do Edital, que uma 
sociedade estrangeira poderá participar deste edital de forma isolada, 
não sendo obrigada a ter sociedade com empresa nacional. É correta 
esta afirmação? 

 

b. Sendo assim, entendemos também que o acervo técnico da sociedade 
estrangeira poderá ser todo do exterior como comprovação técnica. É 
correta esta afirmação? 

 

c. O representante, a que se refere o item 7.5 do Edital, deve ser 
funcionário da empresa ou apenas alguma pessoa indicada pela 
empresa com procuração para representá-la? O mesmo deve ser 
Brasileiro ou poderá ser estrangeiro? 

 

d. O item 17.1.2 do Edital não entraria em contradição com o item 7.1 do 
Edital, onde diz que empresa estrangeira pode participar isoladamente? 

 

RESPOSTA: 

a. Nos termos do item 7.1 do Edital, sociedades estrangeiras poderão 
participar desta licitação desde que satisfaçam plenamente todos os 
termos e condições do Edital. 

 

b. Nos termos do item 17.5 e subitens do Edital, não existem limitações 
quanto ao local da prestação de serviços a que se refere o atestado de 
capacidade técnica a ser apresentado pelas licitantes. 

 

c. Nos termos do item 7.5 do Edital, a licitante deve ter representação legal 
no Brasil, sendo que o representante deve residir no Brasil, não havendo 
limitações quanto à sua nacionalidade ou ao cargo ocupado pelo 
mesmo, e ter poder para representá-la em quaisquer atos relacionados à 
presente licitação, bem como para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente pelos atos praticados em nome desta. 
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d. Não existe contradição com o item 7.1 do Edital, na medida em que o 
mesmo deve ser interpretado de forma sistemática, uma vez que 
condiciona a participação da sociedade estrangeira à plena satisfação 
de todos os termos e condições estabelecidas nos outros itens do edital. 
Ressalta-se que, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, faz-se necessária a apresentação de 
decreto de autorização, nos termos do item 17.2.1.2 do Edital. 

 

 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


