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AVISO  DE  LICITAÇÃO INTERNACIONAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 017/2019  
 

 

Objeto é: Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 
consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e 
prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, intervenções 
urbanísticas e edificações institucionais, no município de Camaçari, BA. 
 
 

Pedido de Esclarecimento - 2º Pretensa Licitante 
 
QUESTIONAMENTO: 

 
Pedido de esclarecimento – Subcontratação 

  

Considerando: 

a.     O disposto no item 14.3 (edital, página 11) que proíbe a subcontratação, salvo se autorizado 

previamente pela Contratante; 

b.     A natureza dos serviços que envolve a execução de levantamentos topográficos e cadastrais e de 

investigações geotécnicas, usualmente executados por empresas subcontratadas das empresas de 

consultoria de engenharia; 

c.     A natureza diversificada dos projetos multidisciplinares objeto da licitação em pauta, que 

demanda o concurso de consultores e de técnicos especialistas, normalmente subcontratados das 

empresas consultoras de projetos, sob a forma de pessoa jurídica, como previsto na legislação 

trabalhista; 

d.     A natureza do contrato a ser remunerado a preços unitários globais (cujas unidades são m2, km, 

etc) sem discriminação de custos de equipes, equipamentos, softwares e etc. 

Entendemos que as subcontratações referidas em “b” e “c” poderão ser realizadas, a critério da 

Contratada, desde que: 

       A Contratada mantenha a responsabilidade integral perante a CONTRATANTE, pelo total 

cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO, bem como pela garantia dos serviços, posto 

que tal ação não terá o efeito de criar qualquer relação entre a CONTRATANTE e a Subcontratada; 

       Todas as disposições contidas no CONTRATO serão extensivas a qualquer subcontratada. 

       A subcontratação não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar qualquer relação entre a 

CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados da subcontratada que é e manter-se-á integral e 

exclusivamente responsável pelos mesmos, obrigando-se a CONTRATADA a indenizar e manter a 

CONTRATANTE indene e a salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano direto e/ou 

indireto, custo, despesa, perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, 

previdenciária, civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar. 

  

Nosso entendimento está correto? Favor esclarecer. 
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RESPOSTA: 
 
 
O entendimento está errado. As subcontratações (Item 14.3 - conferir se é esse mesmo o item) serão 
realizadas apenas com anuência prévia da Administração, quando da execução do contrato, conforme 
disposto no edital e no Art. 72 da Lei 8.666/93. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Manoel Carneiro 
Presidente 
 
 


