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Amparo, 01 de Agosto de 2017. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 12/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA 
USO NO TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERIODO 
DE 12(DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 27 de Julho de 2017 

respectivamente às 10h59m, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar 

as seguintes informações: 

 

Questionamento: “...Referente Item: 6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) No mínimo 
01 (um) atestado de desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo conter no mínimo: a 
quantidade, a descrição, a manifestação quanto a plena execução do objeto, a data de 
emissão do atestado e a clara identificação do seu emitente (CPF, CNPJ, RAZÃO 
SOCIAL, TELEFONE dentre outros). Iremos participar pela nossa filial, porém só temos 
atestado pela matriz. Entendemos que em questões de atestados de capacidade 
técnica tanto faz, os atestados em nome da matriz e filial servem para ambas, uma vez 
que se trata da mesma empresa, haja vista que, in casu, o atestado de capacidade 
técnica visa verificar se o licitante já executou objeto semelhante anteriormente. A 
criação de filiais não faz surgir novas pessoas jurídicas, apenas descentraliza a 
atividade da empresa, objetivando sua atuação em várias localidades. Logo, não há 
que se falar em capacidade técnica da matriz ou da filial, isoladamente consideradas. 
Quem detém ou não a devida qualificação é a pessoa jurídica, não apenas uma parte 
dela. De toda a forma, matriz e filial são a mesma pessoa. Por isso, não há problema 
em a matriz ter atestados de capacidade técnica em seu CNPJ e o mesmo ser utilizado 
pela filial. Deve-se, nesse caso, exigir da filial as certidões de regularidade fiscal, 
principalmente as estaduais e municipais. Com tudo, orientação do Tribunal de Contas 
da União - TCU, a respeito de documentação matriz e filial, em seu livro: Licitação e 
Contratos, Orientações Básicas – 3º Edição, possibilita a licitante apresentar atestado 
de capacidade técnica tanto pela matriz quanto pela filial: “Forma de apresentação dos 
documentos O ato convocatório deve ter disciplinado a forma de apresentação dos 
documentos. Usualmente exige-se que os documentos estejam: em nome do licitante e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observado o seguinte; 
se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da 
matriz; se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; No 
caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz. Os atestados de 
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capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com 
CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.” - Licitações & Contratos - 
Orientações e Jurisprudência do TCU – 3ª Edição pg 461. Assim sendo, gostaríamos do 
Vosso esclarecimento acerca da possibilidade de apresentação de atestado de 
capacidade técnica/responsabilidade técnica, serem apresentados em nome e com 
CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante...” 
 
Resposta: Ressaltar-se-á que quando uma filial de empresa participa de certames 
licitatórios, poderá apresentar documentos em nome da matriz, que são emitidos em 
nome desta, constando a extensão para as filiais. No que tange à capacidade técnica, a 
doutrina e a jurisprudência tem entendido sobre a possibilidade de promover o 
intercâmbio de experiência entre matriz e filial, visto que elas não representam pessoas 
jurídicas diferentes, mas sim estabelecimentos diversos, que pertencem à mesma 
pessoa jurídica. Portanto, a filial pode, se for o caso, apresentar atestados de 
capacidade técnica em nome da matriz, e vice-versa. 
 

 

 

 Nada mais, 

 

 
(assinado no original) 

 
 
 

           TAUAN TEDESCHI BUZO                                VALDENIR DE SOUZA BABLER 
              Técnico em Administração Geral                                                      Gerente de Suprimentos 

 


