
 

 
 

4º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 
 

 
Consulta recebida em 29/09/2022 
 
ESCLARECIMENTO 1 
Na página 8, letra V do referido edital solicita apresentação de um termo de 
responsabilidade, porém informa (empresa vencedora), mas em seguida solicita que os 
termos sejam datado na data antes das aberturas dos envelopes.  
Esse termo é para apresentação junto com a documentação,  ou seja assinado após empresa 
ser declarada vencedora? 
Sendo obrigatório apresentação na habilitação, peço que nos envie o modelo.  
v) Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, no 
caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, em data anterior à data de abertura dos 
envelopes da licitação 
 
Resposta:  O referido item trata-se da comprovação do vínculo do profissional indicado como 
responsável técnico para o acompanhamento do serviço, podendo ser comprovado mediante 
uma das formas relacionadas no item 11.4, alíneas “d” e “d1” do Edital: 
 

i) Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que 
demonstre a identificação do profissional; 
ii) por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação vigente; 
iii) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
ou inscrito no órgão competente determinado em lei, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
iv) Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional Competente, 
devidamente atualizada; 
v) Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço, no caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, em data anterior à 
data de abertura dos envelopes da licitação. 

 
Dessa forma, a licitante poderá optar em comprovar mediante atendimento de qualquer dos 
itens I a V. Não sendo necessário a comprovação para todos os itens! Caso a empresa opte em 
comprovar por meio do Termo de Compromisso deverá ser elaborado pela própria licitante. 
 
Em 29/09/2022 
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