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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/10/30.264 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

ASSUNTO: Pregão Presencial n° 017/2012 

OBJETO: Registro de Preços de serviços de concretagem e bombeamento com a utilização 

de materiais próprios ou adquiridos de terceiros, compreendendo a dosagem, preparação, 

transporte e entrega de concreto usinado na obra. 

O Município de Campinas, por intermédio do Pregoeiro, considerando o questionamento 

abaixo apresentado pela empresa BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., através de 

fax recebido em data de 27/02/2012, serve-se deste para respondê-lo: 

Pergunta: "Considerando que a Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo estabelece que o vínculo profissional pode se dar mediante Contrato Social e o Novo 

Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002) em que se legalizou a figura do ADMINISTRADOR 

Não Sócio nos artigos 1060 e 1061, mas o item 9.6, subitens 9.6.2, 9.6.2.1, 9.6.2.2 e 9.6.2.3 

do Edital de Pregão Presencial nº 017/2012, em que é citado os tipos de vínculos, não 

menciona o tipo de vínculo estabelecido no Novo Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002). 

O tipo de vínculo estabelecido no Novo Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002), em que se 

legalizou a figura do ADMINISTRADOR Não Sócio nos artigos 1060 e 1061, será aceito neste 

processo licitatório?"  

Resposta: Sim. Será aceito o Administrador Não Sócio com funções de natureza técnica, 

condição comprovada por cópia do contrato social da empresa ou da deliberação dos sócios 

onde constem as funções e os limites dos poderes de administração, juntada aos 

documentos de habilitação. 

Tendo em vista que a alteração não interfere na formulação das propostas, fica mantida a 

data de 06/03/2012 às 09h30min para o encerramento do prazo de entrega dos envelopes e 

sessão pública, nas condições estabelecidas no preâmbulo do Edital.  

Campinas, 01 de março de 2012 
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