
 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 

PROCESSO Nº 001/2015 

 

ESCLARECIMENTOS – 07 

09/06/2015 

 

Informamos que os questionamentos abaixo foram recebidos por 

e-mail e em resposta, seguem os esclarecimentos: 

 

1 – Como deve ser a apresentação do “ 10.2.3 b)  “Apresentação do ultimo 

balanço financeiro...” ? 

O documento exigível está de acordo com o inciso I, do art. 31 da Lei 8666/93, 

sendo que é necessária a apresentação do balanço patrimonial e demonstração de 

resultados, que na literatura chama de balanço financeiro. 

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.” 

 

2 - As ARTs não precisam ser especificas de reforma de prédios comercias, 

correto? 

Conforme o Anexo I, letra “e” do item 5.2 do edital em epígrafe, leia-se: 

“ e) Atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade semelhante em 

características com o objeto de licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, combinado com § 1º);” 



 

 

Neste caso, entendemos que serviços realizados em conformidade com o objeto do 

edital, que não tenham sido realizados em prédios comerciais, mas tenham sido 

realizados em estabelecimentos comerciais, prédios residenciais ou casas, poderão 

ser aceitos. 

3 - As ARTs podem estar apenas no nome do profissional contratado? 
 
Conforme o Anexo I, letra “b” do item 5.2 do edital em epígrafe, leia-se: 

“ b) Cópia autenticada dos registros na Carteira de Trabalho na (s) instituição (s) onde o 

profissional tenha exercido ou exerça a função na área de engenharia civil e/ou cópias das 

ARTs emitidas em nome do profissional;” 

 

 

 

 

 

 

 

 


