
Respostas a questionamentos / Esclarecimentos 
Tomada de Preços nº 1501558 00059/2017 

Objeto: Contratação de consultoria especializada para a construção do Marco Legal e 
Manual Técnico do Programa de Regularização Ambiental – PRA e seus instrumentos 

no estado de Minas Gerais. 

 
QUESTIONAMENTO 1 – Recebido em 09 de outubro de 2017 

Com relação ao processo licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 1501558000 59/2017, 
perguntamos a possibilidade de subcontratação e qual o escopo do serviços que 
podem ser subcontratados? 

Tal dúvida surge no momento que o edital no item 14 do Termo de Referência (anexo 
I), permite a subcontratação de serviços de especialistas. 

 ·À empresa selecionada será facultada a contratação de auxiliares e 
especialistas (por conta da contratada); 

Enquanto o item 21 do mesmo Termo de Referência, permitira a subcontratação de 
somente alguns serviços como alimentação, locação de espaço, equipamentos, 
diagramação, edição e revisão ortográfica. 

Este instrumento caracteriza-se como um contrato de escopo, o que interessa é 
a conclusão do objeto pretendido, sendo o prazo o elemento acessório, 
condicionado ao objeto. Devendo ser executado conforme cronograma-físico e 
financeiro, o descumprimento contratual estará sujeita aplicação de 
penalidades. Para atendimento ao escopo do serviço é permitida a 
subcontratação de serviços especializados, sendo eles: alimentação, locação de 
espaço e equipamentos, serviços de diagramação, edição e revisão ortográfica 
de materiais gráficos, quando for o caso. 

 

RESPOSTA – enviada em 10 de outubro de 2017: 

A subcontratação de que trata o item 21 se refere a contratações que podem ocorrer 
após o certame e que não possuem relação direta com o objeto da licitação, se 
referindo especificamente aos itens que estão listados no Termo de Referência.  

Já a contratação a que se refere o item 14 está relacionada à composição da equipe 
que atuará diretamente na construção do objeto desta licitação. Essa contratação 
pode ocorrer caso a empresa não possua em seus quadros toda a equipe necessária 
para atuação na construção do objeto da licitação. Importante ressaltar que a 
documentação exigida no Termo de Referência/edital para qualificação da equipe 



técnica deve ser apresentada para todos os profissionais que atuarão na construção 
dos produtos. 


