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PROCESSO Nº 5858/2022 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 1: Da empresa RESULTY SOLUÇÕES EM NÉGOCIOS. 

 

1 - O edital em seu subitem 16.5 - letra "n" - dita que é proibido subcontratar total ou 

parcial o objeto, vejamos abaixo: 

 

n) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da CONTRATADA com 

outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas neste Contrato. 

 

• Como a empresa que tem atividade de montagem de estandes, tendas irá 

fornecer serviço de segurança, som, iluminação e outros afins sem a 

possibilidade de subcontratar?  

 

Resposta: Esta exigência, assim como a realização de uma Seleção Pública única em 

âmbito nacional, tem por escopo assegurar a prestação integral e adequada dos 

serviços a serem contratados e possibilitar a clara e transparente fiscalização e 

responsabilização da futura contratada pela execução do objeto, sobretudo pelo fato 

de que o evento será realizado durante apenas 3 dias. 

 

2 - O edital solicita atestado de capacidade técnica comprovação de evento com no 

mínimo 7.000 (sete mil) pessoas, e montagem de estandes de 1.750 M², será aceito o 

somatório de quantidades em diversos atestados para a comprovação, o atendimento 

dos quesitos será por dia ou por evento?  

 

Resposta: Não. A exigência objetiva garantir a seleção de empresa com elevada 

capacidade operacional, de modo a garantir prestação integral e adequada dos 

serviços a serem contratados. A admissão do somatório de atestados em 



 
quantidades inferiores apenas seria possível caso restasse comprovado que os 

mesmos são referentes a eventos realizados de forma concomitante e que, 

conjugados, perfazem o montante esperado, o que demonstraria a capacidade que 

se espera da empresa a ser contratada. 

 

3 - Como uma empresa que apenas fornece serviço principal de Montagem e 

desmontagem de estruturas, tendas ou estandes, terá nos atestados informações de 

prestação de serviços mínimos de montagem de tetos, paredes, mobiliário, 

paisagismo, segurança, limpeza e desmontagem, em quantitativos que poderão variar, 

devendo os serviços serem descritos de forma clara e objetiva, quando alguns destes 

serviços são subcontratados? 

 

• Esse atestado está tendencioso para um direcionamento, visto que as 

exigências estão dificultando as demais empresas ao atendimento criterioso 

como solicitada o edital.  

 

Resposta: Conforme vem se observado na presente Seleção Pública, há empresas no 

país com capacidade para fornecer os serviços em tela, que já manifestaram 

interesse em participar do certame. 

 

4 - Se não é permitido a subcontratação, somos contrários ao agrupamento dos itens 

num mesmo lote, sendo necessário a separação em lote distinto para que se respeite a 

regra básica de que os grupos sejam integrados por itens de uma mesma natureza e 

que guardem correlação entre si.  

 

• O mercado local não atende de forma alguma os requisitos do edital, de modo 

que há risco de a licitação ficar deserta por falta de empresa que atenda aos 

requisitos da forma como está o edital.  

 

Resposta: Conforme resposta ao primeiro questionamento, trata-se de Seleção 

Pública eletrônica, de âmbito nacional, que tem por objeto a realização de 



 
contratação única a fim de assegurar a prestação integral e adequada dos serviços a 

serem contratados, bem como a obtenção de economia de escala e possibilitar a 

clara e transparente fiscalização e responsabilização da futura contratada pela 

execução do objeto, permitindo assim maior transparência e eficiência do contrato, 

sobretudo diante da urgência que a demanda exige, já que o evento ocorrerá nos 

primeiros dias do mês de maio, durante apenas 3 dias.  Assim, a divisão em lotes 

poderá comprometer a entrega da totalidade do serviço na data prevista, uma vez 

que o descritivo do estande está totalmente ligado à entrega do mobiliário e 

equipamentos previstos, assim como o cronograma de prestação de serviços de 

segurança e limpeza, sendo administrativamente inviável a cisão do objeto. 

 

 


