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ATA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Às quatorze horas do dia oito do mês de setembro de 2016, nas dependências do 

CREFITO-10, reuniu-se a Comissão de Licitações do CREFITO-10, com a presença 

dos servidores Camila Oliveira de Almeida, Camila Novaes Castilho, Wilson Bruno 

Barros e o Dr. Marcos Vinicius de Souza sob a presidência do Pregoeiro, a reunião foi 

aberta para tratar da solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa Perfil 

Computacional Ltda., relativa ao edital 003/2016, para aquisição de equipamentos de 

informática. Questiona a empresa, em suma, se o item 13.14 do edital se aplica ao 

atestado de capacidade técnica, posto que, no seu caso, participará da licitação através 

de filial, mas os atestados de capacidade técnica são emitidos em nome da matriz. 

Essa Comissão, analisando o pedido, entende que a previsão do item 13.14 refere-se 

apenas aos documentos fiscais, de modo que, ao participar da licitação através da filial, 

a licitante deve comprovar a plena condição dessa filial, através das certidões 

indicando o CNPJ da filial. Entretanto, a exigência de atestado de capacidade técnica 

em nome da filial apenas poderia limitar o número de participantes do certame, posto 

que a expertise da empresa restará comprovada também através de documentos em 

nome da matriz. Decidiu-se, além de informar a empresa que apresentou a solicitação 

de esclarecimento, a publicação da presente ata no site deste Conselho, a fim de dar 

publicidade ao entendimento. Sem mais assuntos, foram encerrados os trabalhos desta 

reunião, sendo esta ata lavrada por mim, Camila Oliveira de Almeida, equipe de apoio, 

e assinada por todos os presentes. 
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