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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº. 01 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022  

  

 

A empresa Planex S/A apresenta o seguinte pedido de esclarecimentos: 

 

Número da 

questão 

formulada 

Item EDITAL Esclarecimento solicitado 

1 
49 – Página 14/45 

do edital 

No item 49 é solicitado a apresentação do Contrato de 

Intermediação firmado entre a LICITANTE e a 

PARTICIPANTE CREDENCIADA. 

Entendemos que esse tipo de contrato é feito entre a Licitante e 

uma corretora/distribuidora, quando a licitação for leilão e 

ocorrer na Bolsa de Valores. 

Como a licitação em pauta não é um leilão e não vai ocorrer na 

Bolsa de Valores, entendemos que a solicitação do Contrato de 

Intermediação está equivocado e deve ser desconsiderado de 

apresentação. Nosso entendimento está correto? 

 

Sobre o questionamento, passamos aos seguintes esclarecimentos: 

 

O anexo I do Edital 003/2022 que trata das “DEFINIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS” 

estabelece os conceitos:  

“PARTICIPANTE CREDENCIADA: é a sociedade habilitada nos termos da legislação 

contratada pela LICITANTE para representá-la em todos os atos relacionados à LICITAÇÃO junto à 

PREFEITURA;” e  

“REPRESENTANTE CREDENCIADO: é a pessoa autorizada a representar a LICITANTE em 

todos os atos relacionados à LICITAÇÃO;”  

Já no teor do próprio Edital 003/2022, na Seção II – que trata da “Representação dos 

LICITANTES”, está definido na Subseção I – “PARTICIPANTES CREDENCIADOS” e a Subseção 

II – “REPRESENTANTES CREDENCIADOS”.  

Em especial o item 49 define a forma de apresentação da documentação para o caso de 

PARTICIPANTE CREDENCIADA.  
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O fato é que o Edital admite que é facultado à Empresa Licitante ou Consórcio Licitante definir 

qual o formato que melhor lhe atender. Não se trata de obrigatoriedade de representação. 

Portanto, a juntada do instrumento de contrato não é requisito para a participação da Licitante, caso 

esta opte pelo REPRESENTANTE CREDENCIADO. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Paulo Roberto Saraiva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

Araricá/RS, 21 de setembro de 2022. 


