
   
 

Feira de Santana, 19 de fevereiro de 2019. 

 

Da: Comissão Permanente de Licitação 

Aos licitantes, 

 

Prezado (s) Senhor (es), 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 329-2018 CP 071-

2018, objetivando a Contratação de empresa de engenharia especializada para 

prestar assessoramento técnico na execução de levantamentos e elaboração 

de estudos e projetos executivos, bem como apoio ao gerenciamento das 

obras da 1ª etapa de requalificação do Centro Comercial de Feira de 

Santana, das Calçadas laterais dos corredores do BRT e projetos 

complementares. Contrato nº 0518382 - FINISA /CAIXA, informamos que: 

 

PERGUNTA: 

 
“O Edital no subitem 8.3.14, assim estabelece na página 6: 

  
  

8.3 Documentação 
8.3.14. Declaração Individual, de Inexistência de Fatos Impeditivos, de 

todos os sócios, para Contratar com a Administração Pública, de acordo 

com o ANEXO XI. Podendo ser assinado pelo representante legal da 

empresa, devidamente designado para o certame. 
  
  

E o Modelo – Anexo XI, na página 96: 
  
  

ANEXO XI 
DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS SÓCIOS, DE 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, PARA CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
  
LICITAÇÃO Nº. 329-2018 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 071-2018 
  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 
  
Declaro, para os devidos fins legais, que Eu, *******, portador do RG, nº 

********, inscrito no CPF, sob o nº ************ na qualidade de 

proponente da licitação acima mencionada, pessoa física devidamente 

qualificada, membro do quadro societário da empresa abaixo estabelecida, 

em atendimento ao art. 200, da Lei Estadual nº 9.433/05, ser idôneo e não 

possuir qualquer fato impeditivo para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 
Dado e passado, por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
  

Feira de Santana, _____de __________________ de 2018. 
  

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO SÓCIO 
E ASSINATURA 

  



   
 

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA 

E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA. 
  
  

Da análise pormenorizada do edital e em especial dos itens acima destacados, temos que no 
caso de uma licitante ser SOCIEDADE ANÔNIMA, não se aplica o modelo em tela, e sim apenas 
e tão somente a Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Contratar com a 
Administração Pública assinada pelo Representante Legal da licitante. 

  
Está correto o nosso entendimento?” 

 

 

RESPOSTA:  

Considerando as empresas constituídas na forma de S.A Sociedade Anônima, como o próprio 

nome já diz, por ser anônima, seu estatuto não precisa constar os nomes dos acionistas, 

obrigatório, portanto apenas os nomes dos Diretores. Dessa forma, entendemos que, a 

declaração individual dos sócios solicitada no item 8.4.17, pode ser substituída pela declaração 

individual dos diretores da empresa.” 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 

Presidente da CPL 


