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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2020 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO POR: CAPPARELLI E COELHO ADVOGADOS 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA publicou edital de Concorrência Pública Nº 006/2019 cujo objeto 
é o constante do ítem 03. 

“1.1 – OBJETO 

A contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços técnicos de 
engenharia consultiva no gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização de obras, 
assessoramento / apoio técnico e revisão / elaboração / adequação de projetos, no 
Município de Nova Lima – MG.” 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima, no exercício de sua 
competência, em conformidade com as informações prestadas pela Sra. Ana Paula Guerra, Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, tempestivamente responde a solicitação de Esclarecimentos sobre o 
Edital, apresentada pela licitante. 

Questionamento 1. 

 Quanto ao item 1.4.3 “b”, relativamente aos itens em solicitados - atestados de revisão/elaboração de projeto 
-, assume-se que serão aceitos atestados tanto referentes à revisão de projetos quanto referentes à elabora-
ção de projetos. Está correto este entendimento? 

Resposta: Sim! 

Questionamento 2. 
Quanto ao item 1.5 – Proposta técnica: 
a - Subitem 2 - Experiência da proponente: este item afirma que “(...) Não serão aceitos atestados de constru-
ção de obras ou de fornecimento de bens.”. Entretanto, no item 1.5.1 – Julgamento das propostas técnicas, 
subitem 2.a pede-se que seja apresentado atestado de “Gerenciamento ou supervisão ou fiscalização de obras 
de: (...)”. Há um desencontro de informações. Portanto, entende-se que nesse último onde está escrito “Ge-
renciamento ou supervisão ou fiscalização de obras” deveria ser “Gerenciamento ou supervisão ou fiscalização 
de projetos de obras”. Está correto este entendimento? 

Resposta: Não! O item se refere a Gerenciamento ou supervisão ou fiscalização de OBRAS de engenharia civil e 
não de projetos. 

 b - Subitem 3.1 - Composição da equipe técnica: Em atendimento aos itens de Coordenador Geral, Coordena-
dor de Projetos e Coordenador de Gerenciamento/supervisão/fiscalização, pede-se que todos sejam engenhei-
ros civis. Entretanto, arquitetos possuem a mesma capacidade de coordenação do engenheiro civil, portanto, 
entende-se que poderão ser indicados coordenadores com formação em arquitetura e urbanismo, ou até 
mesmo outras engenharias, desde que haja atestação para tal função. Está correto este entendimento? 

Resposta: Sim! Desde que atendam as atribuições definidas pelo CONFEA e CAU/BR. 
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Questionamento 3.              
Quanto ao item 1.5.1 – Julgamento das propostas técnicas: 

a - No subitem 2.a ha 16 atividades para pontuação (nº 7 repetido para barragem e ponte). Permanece o limite 
da pontuação em 15 pontos? 

Resposta: Sim! Apenas um erro material.  

b - Em atenção ao exposto no item 2 da presente solicitação de esclarecimento (“Gerenciamento ou supervisão 
ou fiscalização de obras” deveria ser “Gerenciamento ou supervisão ou fiscalização de projetos de obras”), 
entende-se que na pontuação relativa ao item 2.a do edital também será corrigido para “Gerenciamento ou 
supervisão ou fiscalização de projeto de obra”. Este entendimento está correto? 

 Resposta: Não!  

c - Em relação à capacidade da equipe técnica, afirma que a pontuação será “qualitativa envolvendo a sua 
experiência profissional conforme o item 3.1 e seu tempo de formado”, porém não há informações a respeito 
da pontuação relativa ao tempo de formação, há apenas o referencial para a atestação técnica. Haverá pontu-
ação para tempo de formação? 

 Resposta: Não!  

Questionamento 4. 
 É solicitada atestação em 16 áreas de projeto, sendo obrigatório o item 1 (Gerenciamento ou supervisão ou 
fiscalização de obras de: (...)) e mais 11 dentre os outros itens. Pergunta-se: 
a - Em atenção ao exposto no item 2 da presente solicitação de esclarecimento (“Gerenciamento ou supervisão 
ou fiscalização de obras” deveria ser “Gerenciamento ou supervisão ou fiscalização de projetos de obras”), 
entende-se que para atender ao item 1 poderá ser apresentada atestação de gerenciamen-
to/supervisão/fiscalização de projeto. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Não!  

b - Os profissionais detentores desses atestados poderão ser diferentes dos que pontuarão na proposta técni-
ca? 

Resposta: Não!  

Diante do exposto, tem-se por respondidos os esclarecimentos solicitados. 

 

Nova Lima, 01 de junho de 2019. 

 

 

Eliana Lúcia Santana 
Presidente CPL 


