
 

 
Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0001/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 
0002.2022.CEL.PE.0001.APAC. Contratação de empresa com comprovada experiência 
em Planos de Recursos Hídricos para a elaboração do Plano Hidroambiental da 
Unidade de Planejamento 02 - Metropolitana Norte (PHA Metropolitana Norte). 
 
 
Questionamento de empresa, recebido por e-mail em 06/04/2022: 
 
1. Esta empresa está interessada em participar da licitação PREGÃO ELETRÔNICO n° 
0001/2022, em consórcio com uma outra empresa, na qual ocorrerá junto ao PE-
INTEGRADO. Como são duas empresas participando, as duas precisam possuir cadastro 
junto ao PE-INTEGRADO ou o cadastro de uma única empresa já é o suficiente? 

 
Resposta: 
 
Para participação no Pregão Eletrônico, que será realizado pelo sistema de compras 
eletrônicas PE-Integrado, o cadastro da empresa líder do consórcio no sistema é 
suficiente, visto que a empresa líder é que deverá administrar o contrato e 
responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do consórcio, conforme 
disposto no item 4.3 do edital. 
 
Importante salientar que as empresas que participarem em consórcio deverão 
apresentar Termo de Compromisso público ou particular de constituição em consórcio, 
subscrito pelos consorciados, em sua documentação de habilitação, conforme disposto 
no item 4 do Edital, e cada consorciado deverá apresentar, individualmente, os 
documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, admitindo-se, para efeito de 
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação. 
 
Ressaltamos também que o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo. 
 
 
Em 06/04/2022 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 232adc8e-e5c3-46d8-996d-ca1c9484f6ff



 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Pregoeira e Presidente - CEL/APAC e 
matrícula 100501, em 06/04/2022, às 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o 
código de validação 232adc8e-e5c3-46d8-996d-ca1c9484f6ff


