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I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A -

M E N T O  U R B A N O  D E  P O N TA  G R O S S A
 CONCORRÊNCIA PÚLICA 003/2015 - ESCLARECIMENTOS

NOTA DE ESCLARECIMENTO 01
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 24/03/2015.

QUESTÃO 1: O profi ssional designer poderá ser representado por um Designer 
Gráfi co, Publicitário e/ou Arquiteto? Considerando que tal profi ssão ainda está 
em processo de regulamentação.

 Embora a atividade profi ssional do designer esteja em processo de regulamen-
tação, a formação de profi ssionais de nível superior na graduação em Design é regula-
mentada através da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
na resolução nº 5, de 08 de março de 2004, na qual aprova as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Design. 
 O profi ssional da área de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e 
Propaganda também tem suas diretrizes curriculares Nacionais defi nidas pelo Ministério 
da Educação.
 Consideramos que o profi ssional da área de design e/ou publicidade e propa-
ganda possui atribuições imprescindíveis para o bom desenvolvimento do projeto. 
 Sendo assim, o designer deverá ser profi ssional de nível superior em Design 
Gráfi co ou Publicidade e Propaganda, conforme citado na linha c.1 do item 7.1.4. 

QUESTÃO 2:
 O item 7.1.5 do Edital descreve o seguinte:
 

7.1.5 Conhecimento do Problema – Descrição da relação entendi-
da pela empresa entre o conceito idealizado pela equipe técnica 
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, as diretrizes solicitadas 
e o objeto. Explicar como a contratada pretende relacionar o con-
ceito, diretrizes e o objeto.

 
 E o item 7.1.6 Plano de trabalho e metodologia descreve o seguinte:
 

7.1.6.1 Descrição das etapas e produtos – boa explicitação das 
tarefas a serem executadas e da forma como serão conduzidas, 
de forma a oferecer ao contratante um bom instrumento de con-
trole  e acompanhamento dos trabalhos, além do inter-relacionamento 
entre as atividades.
7.1.6.2 Descrição da metodologia adotada para elaboração dos 
produtos – descrição das atividades pela exposição de técnicas 
de planejamento, de recursos de informática e de caráter analíti-
co que serão empregados nas atividades.

 
Pergunta: Tratando-se de concorrência do tipo Menor Preço, entendemos 
que essa abordagem visa apresentar uma noção das empresas sobre os 
trabalhos a serem desenvolvidos, mas que a mesma não é desclassifi ca-
tória. Está correto nosso entendimento?

 A equipe técnica da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa considera impres-
cindível que a empresa participante da licitação demonstre conhecimento do Estudo 
Preliminar (desenvolvido pela equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Ponta Grossa), integrante da documentação desse Edital, visto que o Anteprojeto 
englobará o desenho especifi cado dos espaços pré-defi nidos no Estudo Preliminar e os 
demais que se fi zerem necessários, conforme apresentado no Termo de Referência do 
Edital. 
 Quanto ao plano de trabalho e metodologia, esperamos que a empresa par-
ticipante da licitação apresente a forma como pretende conduzir o trabalho, forma de 
entrega e participação de sua equipe.
 Em virtude do tipo da concorrência ser Menor Preço, os documentos citados 
acima são integrantes da etapa de Habilitação, no entanto não serão pontuados.

QUESTÃO 3: 

Item 7.1.4.1 – linha b: A comprovação de que o profi ssional faz parte permanente 
da empresa no momento da entrega dos envelopes poderá ser verifi cada como 
exposto na linha “d”, através de contrato de prestação de serviços?

 A comprovação de que os profi ssionais da equipe fazem parte do quadro da 
licitante deve ser feita através dos documentos listados na linha “d” do subitem 7.1.4.1. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 02
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 27/03/2015.

QUESTÃO 4: 

O profi ssional Engenheiro Agrônomo ou Florestal poderá ser representado por 
um biólogo que possui os 3 CAT´s solicitados no edital?

Como disposto no Edital 7.1.4.1, alínea “c.2) ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU FLO-
RESTAL (...)” o profi ssional será “responsável pela elaboração dos Estudos do solo, 
levantamento de fl ora e paisagismo”. 
Visto que segundo a Resolução Nº 227 de 2010, do Conselho Federal de Biologia, que 
dispõe sobre a regulamentação das Atividades Profi ssionais e as Áreas de Atuação do 
Biólogo, em Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção, para 
efeito de fi scalização do exercício profi ssional não consta como atribuição do Biólogo 
a elaboração dos Estudos do solo, portanto a profi ssão não se encaixa no perfi l do 
profi ssional exigido neste Edital.  

QUESTÃO 5: 

Item 7.1.4.1 – linha b.1 e b.2:

Nas linhas b.1 e b.2 do item 7.1.4.1 são exigidas a comprovação de acervo técnico 
de dois profi ssionais como área de 170.000 m² e de 3 profi ssionais com área de 

85.000 m².

Verifi camos que a área do Parque, objeto de licitação, é de aproximadamente 
132.000 m², o correto seria exigir acertos que contenham até 50 % da área do 
certame.

Dessa forma a solicitação do acervo maior que a área do objeto é irregular, pois 
a administração pública não pode fazer exigências além do que será executado 
em contrato, o que é indevido, como exposto nos acórdãos do Tribunal de Contas 
da União.

 Acórdão TCU 1052/2012
Data 02/05/2012
Ementa: REPRESENTAÇÃO. EMPRESA LICITANTE. CLÁUSULA 
RESTRITIVA À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO. EXIGÊNCIAS 
NA FASE DE HABILITAÇÃO QUE EXTRAPOLAM OS REQUISITOS 
ESTABELECIDOS NO EDITAL. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA A ANULAÇÃO DO CERTAME. 
DETERMINAÇÕES. Consoante a jurisprudência assente deste 
Tribunal, é indevido o estabelecimento de número mínimo de 
atestados de capacidade técnica, bem como a fi xação de quan-
titativo mínimo nesses atestados superior a 50 % (cinquenta por 
cento) dos quantitativos dos bens e serviços que se pretende 
contratar, a não ser que a especifi cidade do objeto o recomende, 
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar de-
vidamente explicitados no processo administrativo da licitação.

“É desarrazoada, como forma de comprovação da qualifi cação 
técnica dos licitantes, a exigência em edital de percentuais mí-
nimos superiores a 50 % dos itens de maior relevância da obra 
ou serviço (...)”.

Acórdão 2383/2007, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zyler, 
D.O.U.:20/11/2007.

Está correta a solicitação da Qualifi cação Técnica, se sim, esta exigência 
não é irregular?

Após análise do solicitado, resolve-se que no item 7.1.4.1, alínea b.2, será 
exigido “Experiência comprovada através de apresentação de uma ou mais 
Certidões de Acervo Técnico – CAT de projeto de arquitetura paisagística com 
área igual ou superior a 85.000 m²”, mantendo-se o perfi l dos profi ssionais, 
assim como o número de 2 (dois) profi ssionais na alínea b.2, e 3 (três) profi s-
sionais na alínea b.3. 

Também esclarecemos que a exigência da área a ser comprovada se refere a 
cada um dos profi ssionais da alínea b. 

QUESTÃO 6: 

Item 7.1.4.1 – linha b:

A necessidade de comprovação da empresa ter em seu quadro permanente 5 
arquitetos, 2 arquitetos em acervo de 170.000 m² e 3 arquitetos com acervo de 
85.000 m² não seria exigência superior ao necessário para a execução do objeto 
da licitação, pois o edital não está exposto a necessidade de 5 arquitetos que irão 
compor a equipe técnica para execução do objeto.

Na Planilha Modelo III está indicada a necessidade de profi ssional de coordena-
ção e de projetos específi cos, qual seria a função específi ca destes 5 arquitetos 
na confecção do objeto do certame? A exigência dos 5 profi ssionais não seria 
exagerada, visto que não há justifi cativa para tal solicitação?

Justifi ca-se a necessidade de 5 profi ssionais da área de Arquitetura e Urbanismo por 
conta da complexidade do projeto e do prazo previsto no Termo de Referência, para 
que se mantenha a qualidade dos serviços a serem prestados. De acordo com o item 
7.1.4.1, alínea b observa-se que cada um dos profi ssionais terá um perfi l na execução 
do projeto, portanto o edital explícita a necessidade desta composição.

QUESTÃO 7: 

O Edital exige no subitem 7.1.4.1.a Certidão do CAU ou CREA da empresa licitan-
te, que conste os nomes dos seus responsáveis técnicos.

Nos subitens seguintes, 7.1.4.1.b.1 à 7.1.4.1.c.5 pede a apresentação de profi ssio-
nais detentores de atestados de capacidade técnica

No subitem 7.1.4.1.d defi ne a forma de comprovação de vínculos destes profi ssio-
nais com a empresa licitante, entre eles, Termo de compromisso de participação 
na equipe, o que atende às determinações do Tribunal de Contas da União que 
veda a exigência de vínculo empregatício entre os profi ssionais detentores de 
atestado e a licitante.

Portanto, que profi ssionais devem constar da certidão exigida no subitem 7.1.4.1, 
como responsáveis técnicos, se as formas de vínculos estão bem defi nidas na 
alínea “d” deste subitem?

A comprovação de que os profi ssionais da equipe fazem parte do quadro da licitante 
deve ser feita através dos documentos listados na linha “d” do subitem 7.1.4.1. 

QUESTÃO 8: 

A quantidade de profi ssionais arquitetos com CAT em projetos paisagísticos 
iguais ou superiores a 85.000m² e 170.000m² é relativamente alta. Gostaríamos de 
saber se é possível repetir o profi ssional nessas duas categorias.

Após análise do solicitado na QUESTÃO 5 desta NOTA DE ESCLARECIMENTO, re-
solve-se que no item 7.1.4.1, alínea b.2, será exigido “Experiência comprovada através 
de apresentação de uma ou mais Certidões de Acervo Técnico – CAT de projeto de 
arquitetura paisagística com área igual ou superior a 85.000 m²”, mantendo-se o perfi l 
dos profi ssionais, assim como o número de 2 (dois) profi ssionais na alínea b.2, e 3 
(três) profi ssionais na alínea b.3. E também esclarece-se que a exigência da área a ser 
comprovada se refere a cada um dos profi ssionais da alínea b.

QUESTÃO 9:
 
Ainda no item 7.1.4.1, que trata da comprovação de qualifi cação técnica para fi ns 
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de habilitação, o edital exige, juntamente com a equipe técnica já descrita, 01 (um) 
especialista em sustentabilidade, para o qual é exigido:
 
 01 (um) especialista em sustentabilidade (profi ssional de nível superior 

em Engenharia ou Arquitetura), podendo ser um dos profi ssionais já 
participantes da equipe, com experiência comprovada através de CAT de 
projeto onde foram utilizados princípio de sustentabilidade e permacultu-
ra.

 
 

A “permacultura” é apenas um método de abordagem de sustentabilida-
de, sendo a exigência de CAT onde conste a utilização de “princípios de 
permacultura” extremamente restritiva, comprometendo e frustrando o 
caráter competitivo da licitação.
 
Pergunta: Deverá ser apresentado, para atendimento deste quesito, 01 
(um) especialista em sustentabilidade (profi ssional de nível superior em 
Engenharia ou Arquitetura), podendo ser um dos profi ssionais já partici-
pantes da equipe, com experiência comprovada através de CAT de pro-
jeto onde foram utilizados princípio de sustentabilidade. É correto nosso 
entendimento?

O objetivo é um profi ssional com conhecimento em técnicas sustentáveis, tanto na área 
de arquitetura sustentável quando em relação à sustentabilidade do parque, portanto, 
admite-se “CAT de projeto onde foram utilizados princípios de sustentabilidade e/ou 
permacultura”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO 03
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 30/03/2015.

QUESTÃO 10: Para fi ns de comprovação da Qualifi cação Econômica-Financeira 
item 7.1.3, subitem C, perguntamos se é permitido apresentar o protocolo com 
os documentos pertinentes do pedido de aumento de Capital Social dirigido ao 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos ( o prazo para entrega do Contrato 
Registrado ultrapassa a data de abertura dos envelopes).

Não, o capital social precisa estar integralizado no balanço patrimonial e registrado na 
último exercício social.

QUESTÃO 11: No item 7.1.4 (da Qualifi cação Técnica), subitens C (indicação da 
equipe complementar de consultores) e c.1 ( Designer) nossa empresa possui 
portfólios de projetos de identidade visual e comunicação visual viária de par-
ques, empresas e espaços abertos (como por exemplo vias e calçadões requalifi -
cados paisagisticamente) executados por arquitetos.
Alguns destes projetos estão descritos em ART/CREA e RRT/CAU como parte da 
descrição de serviços realizados. 
Perguntamos se o Arquiteto Autor destes serviços pode ser indicado como profi s-
sional para realizar o serviço do item c.1 sem risco de desclassifi cação.  

Consideramos que o profi ssional da área de design e/ou publicidade e propaganda 
possui atribuições imprescindíveis para o bom desenvolvimento do projeto, que são 
diferentes das atribuições do Arquiteto e Urbanista.

Sendo assim, o designer deverá ser profi ssional de nível superior em Design Gráfi co ou 
Publicidade e Propaganda, conforme citado na linha c.1 do item 7.1.4. 

QUESTÃO 12 - Podem-se enviar pelos correios os documentos da Concorrência 
ou só é aceita a entrega pessoal?

Os documentos podem ser enviados pelos correios para o endereço constante no Edi-
tal.

QUESTÃO 13 - No item 7.1.4.1 - B1 o Edital pede que a licitante tenha em seus qua-
dros como profi ssionais permanentes profi ssionais de arquitetura e urbanismos 
com perfi l para execução de atividades de supervisão, coordenação, redação, pla-
nejamento de equipes, treinamento e execução de ações de maior complexidade, 
experiência comprovada através de apresentação de uma ou mais Certidão de 
Acervo Técnico - CAT de projeto de arquitetura paisagística com área igual ou 
superior a 170.000 m2. Sendo dois profi ssionais.

No item 7.1.4.1 – B2 o Edital pede que a licitante tenha em seus quadros como 
profi ssionais permanentes profi ssionais de arquitetura e urbanismos com perfi l 
para execução de atividades de supervisão, coordenação, redação, planejamento 
de equipes, treinamento e execução de ações de maior complexidade com CAT 
de projeto de arquitetura paisagística igual ou superior a 85.000 m2 devidamente 
reconhecido pelo CAU/CREA. Sendo três profi ssionais.

Deveremos ter 5 (cinco) profi ssionais com vínculo permanente com a licitante ou 
3(três) profi ssionais podendo os mesmos atender os dois itens B1 e B2?

Conforme respondido na QUESTÃO 5 da Nota de Esclarecimento 02, resolve-se que 
no item 7.1.4.1, alínea b.2, será exigido “Experiência comprovada através de apresen-
tação de uma ou mais Certidões de Acervo Técnico – CAT de projeto de arquitetura 
paisagística com área igual ou superior a 85.000 m²”, mantendo-se o perfi l dos 
profi ssionais, assim como o número de 2 (dois) profi ssionais na alínea b.2, e 3 (três) 
profi ssionais na alínea b.3. 

Também esclarecemos que a exigência da área a ser comprovada se refere a cada um 
dos profi ssionais da alínea b. 

QUESTÃO 14: O Edital exige no subitem 7.1.4.1.a Certidão do CAU ou CREA da 
empresa licitante, que conste os nomes dos seus responsáveis técnicos.
Nos subitens seguintes, 7.1.4.1.b.1 à 7.1.4.1.c.5 pede a apresentação de profi ssio-
nais detentores de atestados de capacidade técnica.
No subitem 7.1.4.1.d defi ne a forma de comprovação de vínculos destes profi ssio-
nais com a empresa licitante, entre eles, Termo de compromisso de participação 
na equipe, o que atende às determinações do Tribunal de Contas da União que 
veda a exigência de vinculo empregatício entre os profi ssionais detentores de 
atestado e a licitante.
Portanto, que profi ssionais devem constar da certidão exigida no subitem 7.1.4.1, 
como responsáveis técnicos, se as formas de vínculos estão bem defi nidas na 
alínea “d” deste subitem?

O profi ssional de engenharia ou arquitetura indicado no subitem 7.1.4.1, alínea a é o 
responsável técnico pela empresa licitante perante o devido conselho de classe  CREA 
ou CAU).

QUESTÃO 15: Se a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Regis-
tro de Responsabilidade Técnica substituem o CAT – Certidão de Acervo Técnico?

Não, deve ser atendido o disposto no Edital.
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NOTA DE ESCLARECIMENTO 04
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 01/04/2015.

QUESTÃO 16 – Os profi ssionais da equipe de complementares de consultores 
poderão participar de equipes de mais de um licitante?

Considerando que os profi ssionais devem fazer parte do quadro da licitante através de 
comprovação de vínculo, entendemos que o profi ssional deve ser comprometido com o 
trabalho com uma única empresa. Sendo assim, nenhum profi ssional poderá participar 
da equipe de mais de uma licitante.

QUESTÃO 17 – No tocante à qualifi cação técnica dos proponentes, o instrumento 
convocatório estatui como condicionante a comprovação de qualifi cação técnica, 
a apresentação do documento previsto na alínea “a” do subitem 7.1.4.1:“7.1.4.1. ...

a) Certifi cado ou inscrição da licitante no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná CREA/PR no 
qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável (eis); (grifos nossos).

Considerando que a exigência como confi gurada, se contrapõe a sedimentada 
jurisprudência, inclusive no que dispõe a Decisão 434/93 – Plenário exarada pelo 
Egrégio Tribunal de Contas da União, bem como insere cláusula restritiva ao ca-
ráter competitivo, admitindo distinção fundada exclusivamente na sede, domicí-
lio ou naturalidade das proponentes, consoante tal premissa está correto nosso 
entendimento de que as proponentes, para atendimento da versada exigência 
deverão meramente apresentar o Certifi cado ou inscrição da licitante no Conse-
lho de Arquitetura e Urbanism – CAU, e/ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Unidade Federativa onde se encontrem localizadas no qual conste 
o (s) nome (s) de seus (s) responsável (eis) técnico (s)?

QUESTÃO 18 – No que pertine a Habilitação dos proponentes, o instrumento con-
vocatório exige, como condicionante à habilitação do proponente, o cumprimento 
dos itens subitens 7.1.5 (Conhecimento do Conceito) e 7.1.6 ( Plano de Trabalho 
e Metodologia), todavia tais exigências afrontam objetivamente ao preconizando 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente na sai Seção 
II  - Habilitação ( art. 27 e ss), que enumera um rol taxativo ( numerus clausus)  de 
documentos cujo Administrador pode sob a égide de seu poder discricionário, 
exigir dos proponentes. Tendo em vista que as exigências contidas nos subitens 
7.1.5 ( Conhecimento do Conceito) e 7.1.6 ( Plano de Trabalho e Metodologia), 
não possuem abrigo no diploma legal, inclusive conforme do Egrégio Tribunal de 
Contas da União, conforme se denota da análise da Decisão 523/97 – Plenário, no 
que tange a ser estipulada como condicionante à habilitaão dos proponentes, é 
correto nosso de que as referidas exigências devem ser apresentadas inseridas 
no envelope nº2 PROPOSTA DE PREÇOS e não no envelope nº 1 HABILITAÇÃO?

QUESTÃO 19 – O instrumento convocatório institui como condicionante à realiza-
ção de visita técnica, “no mínimo dois Responsáveis Técnicos com vínculo con-
tratual e/ou obrigacional com a respectiva empresa licitante deverão participar 
da visita técnica”. Considerando que a referida exige^cnia impõe dispendiosos 
gastos às proponentes cujas sedes se encontram em outras unidades da fede-
ração, sendo correto afi rmar que a presença de dois ou mais profi ssionais por 
proponente não elide a ocorrência desvios orçamentários. Ademais o Tribunal de 
Contas da União em sem Acordão nº 906/2012 – Plenário e Acordão nº 110/2012 – 
Plenário inibiu a prática de exigir dod proponentes o comparecimento em visitas 
técnicas;

NOTA DE ESCLARECIMENTO 05
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 01/04/2015.

QUESTÃO 17 - Empresas constantes no cadastro nacional de empresas inidô-
neas e suspensas (CEIS) poderão participar desta licitação?

As empresas participantes do certame não poderão ter nenhuma declaração de inido-
neidade conforme item 6.1 do edital.

QUESTÃO 18 - Os profi ssionais da equipe de complementares de consultores 
deverão comprovar vinculo empregatício ou basta assinar o modelo IV – Compro-
misso de Participação dos Profi ssionais?

Todos os profi ssionais deverão comprovar vínculo, conforme defi nido no item 7.1.4.1 
alínea d.

NOTA DE ESCLARECIMENTO 06
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 07/04/2015.

QUESTÃO 19 - De acordo com o Art. 47 da Lei 8.666, “quando for adotada a mo-
dalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá 
fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações 
necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços 
com total e completo conhecimento do objeto da licitação”.
Desta forma, solicitamos as planilhas com as áreas e quantidades de serviços 
(áreas de projetos arquitetônicos, drenagem, etc.) que geraram o Preço Global 
para o Edital, de forma que possamos ter o completo conhecimento do objeto e 
apresentar um preço global compatível como mesmo.

Todas as informações necessárias ao pleno atendimento do certame se encontram no 
edital e seus anexos, visto que o objeto de licitação se trata de um projeto onde deve-se 
desenvolver desde a fase de anteprojeto, não podendo prever qual será a metragem 
exata de cada um dos serviços, como consta do parecer jurídico da Procuradoria Geral 
do Município: “se o órgão já dispusesse de todos os elementos necessários e sufi cien-
tes do objeto a ser licitado, então, não haveria de se licitar o Projeto e sim a própria 
execução da obra.” Além do exposto no edital e seus anexos, a visita técnica tem como 
objetivo a fi nalidade de se verifi car os detalhes e a precisão do conjunto de informações 
para dimensionar os detalhes e ter melhor noção para se formalizar a proposta. Sendo 
assim, não será acatada tal solicitação.

QUESTÃO 20 - No item 7.1.4.1, que trata da comprovação de qualifi cação técnica 
para fi ns de habilitação, o edital exige o seguinte:
 
 Dois profi ssionais de nível superior em Arquitetura e Urbanismo; respon-
sáveis pelos projetos e resultado fi nal dos produtos; com perfi l para execução 
de atividades de supervisão, coordenação, redação, planejamento territorial, 
planejamento de equipes, treinamentos e execução de ações em grau de maior 
complexidade. Experiência comprovada através de apresentação de uma ou mais 
Certidões de Acervo Técnico – CAT de projeto de arquitetura paisagística com 
área igual ou superior a 170.000 m²;
 Três profi ssionais de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, respon-
sáveis pela elaboração e acompanhamento dos projetos e estudos; com perfi l 
para execução de atividades de redação, planejamento e execução de ações em 
grau de maior complexidade. Experiência comprovada através de apresentação 
de uma ou mais CAT de projeto de arquitetura paisagística com área igual ou 
superior a 85.000 m², devidamente reconhecidos pelo CAU/CREA.
 
Observa-se que são, no total, 05 (cinco) profi ssionais de nível superior em Arqui-
tetura e Urbanismo para os quais são exigidas as mesmas qualifi cações.
 
De acordo com a Lei 8.666 (Art. 30, parágrafo 1°, Inciso I), a documentação relativa 
à qualifi cação técnica deve se limitar, no que tange à capacitação técnico-profi s-
sional, à comprovação do licitante de possuir profi ssional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor signifi cativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos.
Portanto, a exigência por mais de um profi ssional não cumpre o estabelecido 
pela Lei 8.666.
Desta forma, solicitamos:
Que o Edital seja alterado neste item, para a exigência de apenas 01 (um) profi s-
sional de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, com as qualifi cações reque-
ridas, e com área compatível com a complexidade do projeto.

Justifi ca-se a exigência de 05 (cinco) arquitetos e urbanistas na composição da equipe 
pela complexidade e prazo do objeto do certame em questão, conforme já descrito no 
Termo de Referência. Possui respaldo jurídico de modo que, se reduzir para apenas 01 
(um) profi ssional com a responsabilidade total pelos trabalhos referente a um Projeto 
altamente complexo e com prazo certo para sua conclusão seria temerário e prejudicial 

ao interesse público. Diante disso, não poderá ser acolhida a solicitação do peticionário, 
sendo mantido o item conforme consta do Edital.

QUESTÃO 21 - Para comprovar área de 170.000 metros2 podemos apresentar 
mais de um a CAT, somando as áreas para atingir o total solicitado no item B1?

Conforme Edital, no item 7.1.4.1. “Experiência comprovada através de apresentação 
de uma ou mais Certidões de Acervo Técnico – CAT(...)”, é permitido a soma de áreas 
para atingir o total solicitado.

QUESTÃO 22 - No item 7.1.4.1 letra c.2 o Engenheiro Florestal poderá apresen-
tar CAT – Certidão de Acervo Técnico contemplando experiência em paisagismo 
comprovada e/ou estudo de solo e/ou levantamento de fl ora, poderá apresentar 
apenas uma das modalidades? Evidentemente em 3 CATs.

É possível apresentar 3 CATs da mesma modalidade, desde que obedeça o Edital no 
tocante a metragem.

QUESTÃO 23 - Referente ao Item 7.1.4.1 C.3 – Engenharia Civil – Solicito esclare-
cimento referente a quando se cita “ Projeto de Drenagem de Espaços Públicos”.
Seria de praças, loteamentos, rodovias, ruas, campus universitários, prédios pú-
blicos, residenciais comerciais?
 
Serão considerados espaços públicos todos os espaços abertos para uso público, po-
dendo ser praças, loteamentos, rodovias, ruas, área externa de campus universitário, 
área externa de prédios públicos, campos de futebol, quadras poliesportivas, entre 
outros similares. Não serão considerados nesse item projetos de drenagem em edifi ca-
ções, independente da tipologia.

QUESTÃO 24 - Para o item 7.1.4.1 - C1, Designer Gráfi co ou Publicidade e Propa-
ganda, responsável pelos projetos de identidade visual com perfi l para desenho 
planejamento e execução de ações em grã de maior complexidade com experiên-
cia comprovada.
Como para profi ssional de Designer Gráfi co também é atribuição de arquitetura 
podemos substituir por um arquiteto devidamente acervado e comprovada sua 
atuação em projeto de comunicação visual?

Como já mencionado na Questão 01, Nota de Esclarecimento 01, no Anexo 05 da Li-
citação, temos que: 
“Embora a atividade profi ssional do designer esteja em processo de regulamentação, a 
formação de profi ssionais de nível superior na graduação em Design é regulamentada 
através da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação na reso-
lução nº 5, de 08 de março de 2004, na qual aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Design. 
O profi ssional da área de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propa-
ganda também tem suas diretrizes curriculares Nacionais defi nidas pelo Ministério da 
Educação.
Consideramos que o profi ssional da área de design e/ou publicidade e propaganda 
possui atribuições imprescindíveis para o bom desenvolvimento do projeto. 
Sendo assim, o designer deverá ser profi ssional de nível superior em Design Gráfi co ou 
Publicidade e Propaganda, conforme citado na linha c.1 do item 7.1.4.”

NOTA DE ESCLARECIMENTO 07
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 07/04/2015.

QUESTÃO 25 - Prezados senhores, nos servimos desta para solicitar novo pedido 
de esclarecimento acerca das exigências do Edital, conforme abaixo:
O Edital exige no subitem 7.1.4.1.c.1. a comprovação de experiência do profi s-
sional através de apresentação de Atestado. Já nos subitens 7.1.4.1.c.2. à c.5. 
através da apresentação de CAT.
Ocorre que a Lei Vigente de Licitações (8.666/93) determina que as comprova-
ções de capacidade técnica devem ser feitas com a apresentação de ATESTADOS 
devidamente registrados nas entidades profi ssionais competentes (art. 30 § 1º). 
Além disto, a CAT traz informações resumidas dos serviços executados pelos 
profi ssionais, enquanto os Atestados trazem maiores detalhamentos do escopo.
Desta forma, em atendimento à Legislação Vigente, será aceita para a comprova-
ção dos subitens 7.1.4.1.c.2. à c.5. também a apresentação de Atestados devida-
mente registrados no CREA e acompanhados da respectiva CAT? 

Será aceita a comprovação através dos Atestados acompanhados da CAT, e esclarece 
que é necessária a exigência de cumprimento da legislação para que possam ser veri-
fi cados se os serviços prestados pelo profi ssional são compatíveis ao que foi solicitado 
no Edital de Licitação.

QUESTÃO 26 - Ainda no item 7.1.4.1, que trata da comprovação de qualifi cação 
técnica para fi ns de habilitação, o edital apresenta uma relação dos profi ssionais 
que deverão constar da equipe técnica, entre eles:
 01 (um) designer com experiência comprovada através de portfólio e 3 

(três) atestados;
 01 (um) engenheiro Agrônomo ou Florestal, com experiência comprovada 

através de 03 (três) CAT;
 01 (um) Engenheiro Civil, com experiência comprovada através de 03 

(três) CAT para projeto hidrossanitário, 03 (três) CAT para projeto de dre-
nagem, 02 (duas) CAT para projeto estrutural e 02 (duas) CAT para projeto 
de terraplenagem;

 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada através de 
03 (três) CAT para projeto elétrico de média tensão, 03 (três) CAT para 
projeto de rede de lógica, 03 (duas) CAT para projeto de rede subterrânea.

 
Observa-se que o Edital exige várias Certidões de Acervo Técnico (CATs) para 
o mesmo serviço.

De acordo com a Lei 8.666 (Art. 30, parágrafo 1°, Inciso I), a documentação relativa 
à qualifi cação técnica deve se limitar, no que tange à capacitação técnico-profi s-
sional, à comprovação do licitante de possuir profi ssional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor signifi cativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos.
 
Portanto, a exigência por mais de uma CAT do mesmo serviço para o mesmo 
profi ssional não cumpre o estabelecido pela Lei 8.666.
 
Desta forma, solicitamos:
 
Que o Edital seja alterado neste item, para a exigência de apenas 01 (uma) CAT 
para cada serviço. E que as exigências das áreas constantes nas CATs sejam fei-
tas baseadas nas quantidades esperadas para o objeto do Edital, o que poderá ser 
verifi cado mediante a disponibilização da planilha orçamentária de composição 
do preço global do Edital.
Citando a Lei 8.666/93, no Art. 30, no Inciso II onde cita a documentação relativa à qua-
lifi cação técnica, o poder público poderá exigir: “comprovação de aptidão para desem-
penho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualifi cação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.”
Tendo ainda que o entendimento do Tribunal de Contas é que “é desarrazoada a exi-
gência em edital de percentuais mínimos superiores a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos de maior relevância do serviço”.
Consideramos que a exigência presente no Edital não restringe o caráter de competi-
ção, visto que a habilitação técnica é compatível com o exposto no Termo de Referência: 
 No item 2, a necessidade de tal perfi l de equipe técnica é justifi cada quando 

é apresentada a complexidade do objeto, importância histórica, cultural e re-
presentatividade em âmbito municipal da área objeto de desenvolvimento de 
projetos;

 O item 4 - Descrição das Etapas, Produtos e Serviços - apresenta justifi cativas 
quanto à necessidade de profi ssionais experientes e qualifi cados, quando des-
creve minuciosamente o conteúdo dos projetos e documentos a serem desen-
volvidos pela empresa vencedora deste processo de Licitação, em cada etapa 
pré-defi nida;

 O item 5 – Forma e Prazo de Apresentação – justifi ca a necessidade da equipe 
pré-defi nida visto que é inviável o cumprimento dos prazos com equipe com 
características inferiores às solicitadas.

Sendo que a área do parque a ser projetado é de aproximadamente 177.379,91m² e 
que todos os profi ssionais integrantes da equipe devem acompanhar todas as fases e 
todos os projetos, considerando ainda a compatibilização dos projetos de arquitetura, 
paisagismo e complementares, é imprescindível que a equipe seja composta por profi s-
sionais que comprovem a experiências e qualifi cações defi nidas no Edital.
Ressaltamos a importância do conhecimento de todos os anexos do Edital de Concor-

rência 03/2015 para perfeita compreensão do certame.
Portanto não será acatada a solicitação em questão.

QUESTÃO 27 -  Em relação ao profi ssional indicado no item 7.1.4.1 “c.1” do Edi-
tal (Designer), serão aceitos profi ssionais graduados em Desenho Industrial com 
Habilitação em Programação Visual? Entendemos que este especialista possui 
formação compatível com o objetivo do Edital e desta Comissão, a elaboração de 
um Plano de Comunicação Visual, habilidade que será reforçada pela apresenta-
ção dos respectivos atestados e portifólio.
Sim, o profi ssional de Desenho Industrial com Habilitação em Programação Visual será 
aceito para composição da equipe. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 08
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 07/04/2015.

QUESTÃO 28 – No tocante à qualifi cação técnica dos proponentes, o instrumento 
convocatório estatui como condicionante a comprovação de qualifi cação técnica, 
a apresentação do documento previsto na alínea “a” do subitem 7.1.4.1:

“7.1.4.1. ...
a) Certifi cado ou inscrição da licitante no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná CREA/PR no qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável 
(eis) técnicos (s); (grifos nossos)

Considerando que a exigência como confi gurada, se contrapõe a sedimentada 
jurisprudência, inclusive no que dispõe a Decisão 434/93 – Plenário exarada pelo 
Egrégio Tribunal de Contas da União, bem como insere cláusula restritiva ao ca-
ráter competitivo, admitindo distinção fundada exclusivamente na sede, domicí-
lio ou naturalidade das proponentes, consoante tal premissa está correto nosso 
entendimento de que as proponentes, para atendimento da versada exigência 
deverão meramente apresentar o Certifi cado ou inscrição da licitante no Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e/ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Unidade Federativa onde se encontram localizadas no qual conste 
o(s) nome(s) de seu (s) responsável (eis) técnico(s)?

Serão aceitos Certifi cados de qualquer unidade federativa, desde que devidamente re-
gistrados nos Conselhos responsáveis.

QUESTÃO 29 – No que pertine a Habilitação dos proponentes, o instrumento con-
vocatório exige, como condicionante à habilitação do proponente, o cumprimento 
dos itens subitens 7.1.5 (Conhecimento do Conceito) e 7.1.6 (Plano de Trabalho 
e Metodologia), todavia tais exigências afrontam objetivamente ao preconizado 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente na sua Seção 
II – Habilitação (art. 27 e ss), que enumera um rol taxativo (numerus clausus) de 
documentos cujo Administrator pode sob égide de seu poder discricionário, exi-
gir dos proponentes. Tendo em vista que as exigências contidas nos subitens 
7.1.5 (Conhecimento do Conceito) e 7.1.6 (Plano de Trabalho e Metodologia), não 
possuem abrigo no diploma legal, inclusive conforme do Egrégio Tribunal de Con-
tas da União, conforme se denota da análise da Decisão 523/97 – Plenário, no 
que tange a ser estipulada como condicionante à habilitação dos proponentes, 
é correto nosso entendimento de que as referidas exigências deve ser apresen-
tadas inseridas no envelope nº 2 PROPOSTA DE PREÇOS e não no envelope nº 
1 HABILITAÇÃO?

O Edital, no item 7.1 trata dos documentos que devem conter no ENVELOPE 01 – HA-
BILITAÇÃO, já nos itens 7.1.5 e 7.1.6, que fazem parte do item 7.1, exige que tais docu-
mentos: Conhecimento do Conceito e Plano de Trabalho e Metodologia, devem constar 
no ENVELOPE 01. Portanto deverá ser seguido o estipulado no Edital. Diante disso, 
destaca-se que, o descumprimento de qualquer item do Edital levará ao julgamento pela 
inabilitação ou desclassifi cação do participante do certame.

QUESTÃO 30 – O Instrumento convocatório institui como condicionante à rea-
lização de visita técnica, “no mínimo dois Responsáveis Técnicos com vínculo 
contratual e/ou obrigacional com a respectiva empresa licitante deverão partici-
par da visita técnica”. Considerando que a referida exigência impõe dispendiosos 
gastos às proponentes cujas sedes se encontrem em outras unidades da fede-
ração, sendo correto afi rmar que a presença de dois ou mais profi ssionais por 
proponente não elide a ocorrência desvios orçamentários. Ademais o Tribunal 
de Contas da União em seu Acórdão nº 906/2012 – Plenário e Acórdão nº 110/2012 
– Plenário incumbiu a prática de exigir dos proponentes o comparecimento em 
visitas técnicas.

“Acórdão nº 906/2012 – Plenário Abstenha-se de inserir em seus instru-
mentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de compare-
cimento ao local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face 
da complexidade e extenção do objeto licitado, pouco acrescente acerca 
do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a 
preservar o que preconiza o art. 3ª caput, e §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.”

“Acórdão nº 110/2012 – Plenário Com relação à exigência de que os compe-
tidores devem realizar visita técnica ao local da obra, em dia e horário úni-
co, defi nido no edital, foi demonstrado que a jurisprudência desta Corte é 
pacífi ca no sentido de repudiar tal medida, por confi gurar restrição inde-
vida à competitividade do certame e por favorecer o prévio acerto entre 
os pretendentes. Neste caso, a falta é sufi ciente para macular a licitação 
e ensejar proposta para anulação do processo licitatório, sem prejuízo 
de dar ciência para a realização de vistoria técnica em um único dia e 
horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao disposto 
no art.3º, caput, e §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, além de favorecer ajustes 
entre os potenciais competidores”.

Consoante tais imposições em contrário, é correto nosso entendimento de que 
é facultativo aos proponentes a realização da visita técnica, sendo que em caso 
de ausência o proponente poderá declarar que conhece e tem conhecimento do 
local objeto dos serviços?

Considerando os questionamento supra, requer-se ainda a dilatação do prazo es-
tipulado para apresentação dos envelopes, em período suplementar de 20 (vinte) 
dias úteis.

Entendemos que é de suma importância a Visita Técnica, visto que o objeto de licitação 
exige que a equipe técnica conheça o Parque em suas condições atuais, para que 
no projeto a ser realizado chegue a um produto com as características locais. Ainda 
ressaltamos que a licitação está aberta desde o dia 11 de março, e que, segundo o item 
7.1.4.2: “(...) após a visita ser agendada junto à Secretaria Municipal de Planejamento 
(...)”, portanto, não se estabelece dia e horário único para que a visita aconteça, o que 
anula o argumento do Acórdão 110/2012 supra citado, entende-se também que 30 dias 
não podem ser considerados como tempo limitado para que a visita ocorra, anulando 
também o argumento do Acórdão 906/2012. Nesse ponto, a exigência do Edital é con-
dição que encontra amparo legal e deverá ser cumprida sob pena de desclassifi cação. 
Não caberá, nesse item, alteração o instrumento convocatório.

NOTA DE ESCLARECIMENTO 09
Em atendimento previsto no item 5 do Edital do Concorrência nº 3/2015, apresentamos 
resposta a alguns questionamentos realizados até o dia 07/04/2015.

QUESTÃO 31 – No item 6.1 do Edital, fala que a empresa e suas coligadas não 
sofreram punições por órgãos Públicos na esfera Federal, Estadual ou Municipal, 
ocorre que a licitante consta no SICAF com Impedimento de Licitar no Âmbito: 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, sendo que todos os demais 
órgãos em todas as esferas não temos nenhum impedimento de acordo com a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993 no seu art.34, Portanto nesse item citado nós 
podemos declarar que não temos impedimento de licitar com Órgãos Públicos 
Federais e outras esferas?

As empresas participantes do certame não poderão ter nenhuma declaração de 
inidoneidade conforme item 6.1 do edital.

Sem mais para o momento, 

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

Sara Helena Bobeck
Eng. Civil - IPLAN

Jamile Salim
Arquiteta e Urbanista - SMP

Loriane Menger dos Santos
Secretária da Comissão de Licitação
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