
RE: Esclarecimento Pregão Presencial 001/2020- Representante Único (Matriz e Filial)

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Qua, 04/03/2020 12:34
Para:  presencial03@ciamedrs.com.br <presencial03@ciamedrs.com.br>

Prezados (as), bom dia!
 
Em resposta ao questionamento infra, esclarecemos que:

Para fácil compreensão, matriz e filial são dois estabelecimentos
de uma mesma empresa.

A matriz seria o estabelecimento principal, e as filiais são
estabelecimentos subordinados.

Portanto, é importante compreender que matriz e filial são a
mesma pessoa jurídica, logo, elas correspondem a uma única
unidade, sendo permitido que apenas uma delas participe da mesma
licitação.

Favor, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC
Setor de Licitação
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-
000
Fone:(48)3624-8422/3624-0132

De: presencial03@ciamedrs.com.br <presencial03@ciamedrs.com.br>
Enviado: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 11:51
Para: licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial 001/2020- Representante Único (Matriz e Filial)
 
Prezados,
 
A CIAMED par�cipa de processos licitatórios promovidos por diversos órgãos em todo o território nacional,
de modo que costumávamos ofertar lances em pregões presenciais representando a Matriz (inscrita no
CNPJ 05.782.733/0001-49, estabelecimento único até então).
 
Porém, em abril/2019 abrimos uma Filial (inscrita no CNPJ 05.782.733/0003-00) no Município de
Palhoça/SC, para ampliar sua atuação comercial.
 
Registramos, por ser per�nente que, conforme decisão do TCU (Acórdão nº 3056/2008 – Plenário. Min. Rel.
Benjamin Zymler - Julgado em 10/12/2008) Matriz e Filial não são pessoas jurídicas dis�ntas,
representando estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica.
 
Desse modo, com o fito de evitar qualquer atuação irregular (ensejadora de eventual desclassificação) e
prezando pelo procedimento licitatório de forma correta, ques�onamos acerca da par�cipação de um
único representante ofertando lances tanto pela Matriz quanto pela Filial em itens dis�ntos (ou seja, não
concorrendo entre si, respeitando o princípio da compe��vidade) no Pregão Presencial n° 001/2020.
 
Caso haja alguma dúvida, solicito que nos contatem através do presente ou por contato telefônico.



 
Aguardo retorno e agradeço desde já.
 
Atenciosamente,
 

 


