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Esclarecimento 1  

Nos termos do edital, cláusula 2.1.10. REQUERENTE é quem pede a autorização para 
estudos ao Município. Estamos compondo Grupo com outras empresas para realizar os 
estudos, em todas as áreas requeridas pelo edital. Entretanto, o GRUPO entende 
necessário a expertise técnica para um Produto específico, de um Consultor que está 
vinculado contratualmente com um integrante do grupo, sendo que este Consultor é 
referência no seguimento, além de possuir a documentação técnica disponível para 
juntar com o Requerimento de Autorização. Todavia, o Consultor não participará 
formalmente da constituição de Grupo. Nesse sentido, requer o esclarecimento se há 
possibilidade do uso extensivo de interpretação e/ou analogia a cláusulas 6.2.5.3. 

Resposta: A Cláusula 6.2.5.3 estabelece que "Na hipótese de GRUPO é admitido que a 
documentação técnica seja apresentada em conjunto, isoladamente ou mesmo por 
consultores vinculados a apenas um dos seus integrantes." 
 
Neste sentido, a cláusula 7.12 estabelece que "A PESSOA AUTORIZADA poderá 
subcontratar terceiros para a realização dos ESTUDOS, sem prejuízo de suas 
responsabilidades previstas neste Edital, em especial no item 7.7". 
 
Portanto, é autorizada a utilização de documentação de consultores subcontratados 
para atendimento ao estabelecido no edital não conferindo a eles (consultores) o 
direito ao ressarcimento direto ou enquadramento como REQUERENTE e/ou PESSOA 
AUTORIZADA. 
 

Esclarecimento 2  

A cláusula 11.14 expressa limitante financeiro para ressarcimento o valor atribuído aos 
estudos, gostaríamos de entender se há possibilidade de retirada da limitação de 
valores, uma vez que o custo provável do estudo será maior do constante na cláusula 
11.4, uma vez que o município não será onerado, mas sim o futuro vencedor da 
licitação.  

Resposta: A retirada de limitação de valores não encontra fundamentação, dado que 
não foi apresentado pelo interessado subsídios ou outras informações que 
demonstrem a insuficiência dos valores previstos para ressarcimento.  

Cabe destacar que o limite financeiro de ressarcimento no edital foi estabelecido de 
acordo com práticas de mercado e estimativas de volume de investimentos, sendo 
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valor expresso no item 11.4 aceito e tido como adequado pela Administração para 
ressarcimento dos estudos. Ressaltamos que o município possui estudos já elaborados 
que subsidiam o início da elaboração dos serviços. 

Esclarecimento 3  

Quanto a responsabilidade solidária do grupo, cuidam-se de pessoas jurídicas distintas 
com seguimentos diferentes, que estão unido esforços para encontrar uma solução 
completa para o Projeto Maesa, a responsabilidade necessariamente precisa constar 
como solidária ou pode ser subsidiária?  

Resposta: A responsabilidade solidária prevista no Item 6. do Anexo III - Declaração de 
Formação de Grupo garante maior eficácia ao sistema de sanção, pois dispensa a 
identificação precisa da cadeia de responsabilidade e das ações individuais no interior 
de cada pessoa jurídica integrante do Grupo, o que pode ser complexo e mesmo 
inviável. 

Ainda, considerando a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes do Grupo, possuindo 

direitos e obrigações comuns resta incontroverso que há solidariedade nos termos do 

art. 264 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), motivo pelo qual há necessidade 

da manutenção da responsabilidade neste aspecto. 

 

 


