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TOMADA  DE  PREÇOS nº 006/2019 – COMPEL 
 

Objeto é a: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na ELABORAÇÃO 

DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, 

(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo) - Abertura: dia 27 de maio de 2019 
às 09:00hs.  

 

 

PEDIDO  DE  ESCLARECIMENTOS TP 006/2019 
 

 
Caixa de entrada 

 
À 
Comissão Permanente de Licitações – CPL 
Ref.: Tomada de Preços 006/2019 
Prezada Comissão de Licitação, 
 
Em referência a Tomada de Preço 006/2019 para ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 
EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO 
CAMAÇARI, vimos por meio desta solicitar os seguintes esclarecimentos/solicitações: 
 
 
1) Em nota explicativa de 08/05 esta comissão acertadamente retirou a alínea "g" do item 4.2, no 
entanto ficou mantida a alínea "h" que tem o mesmo conteúdo apenas com outra redação. Solicitamos, 
portanto, que seja também excluída a alínea "h" do item 4.2; 
 
RESPOSTA:  Item não será excluído, portanto, fica mantida as mesmas condições de participação 
conforme prevista neste referido do Edital - TP Nº 006/19. 
 
 
PERGUNTA: 
2) O item 9.4.1.1.1 solicita a apresentação de garantia ainda no processo licitatório, já o item 14.8 

informa que: "Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá 
prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56, § 1o incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93". 

 

Tendo em vista que o Art.56 da referida lei diz que: "Por ocasião da assinatura do contrato, a 
empresa a ser CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1o incisos I, II e III da Lei 
Federal 8.666/93". Ante o exposto entendemos que deve ser considerada a informação do item 
14.8, não sendo obrigatória, portanto a apresentação da garantia conforme indica o item 9.4.1.1.1. 
Nosso entendimento está correto? 

 
RESPOSTA:  
 
QUANTO  ao item 9.4.1.1.1 -  acho  que  V.  Sa.  E  equipe  se  equivocou.  Pois,  a  redação que  ali 
está  bem  expressa,  é  que  a  GARANTIA  DE  PARTICIPAÇÃO  deverá  ser  realizada  -  ou seja, 
se  a  empresa  OPTAR  por realizar e entregar  na  tesouraria - deverá  fazê-lo  no prazo, endereço, 
dia e horário  pré-estabelecido  no  Edital. 
 



Caso  a  empresa não  queira UTILIZAR  esta  opção - deverá  providenciar  a  REFERIDA  
GARANTIA na modalidade que  quiser -  anexando  cópias  FIANÇA BANCÁRIA  ou  APÓLICE  
DE  SEGURO -  ou outra  prevista em Lei -  deverá  anexar  e  colocá-las  no  ENVELOPE  DE  
HABILITAÇÃO. 
 

TRADUÇÃO: a empresa  que NÃO  o  fizer  na  forma explicitada no subitem 9.4.1.1.1  -  estará  
 automaticamente   INABILITADA.  
 
QUANTO  ao item  14.;8 -  o  texto  ali  expresso  faz  menção  no  momento  da  Contratação  
para  a empresa classificada e denominada de vencedora. 
 
NÃO  HÁ   OUTRO  ENTENDIMENTO  senão  estes. 
 
 
PERGUNTA: 
 
3) No item 4.2, na alínea "c", o Edital em epígrafe faz restrição à participação de empresas reunidas 
em consórcio. Embora essa opção seja discricionária do poder Contratante, o Consórcio de empresas 
está normatizado no Art. 33 da Lei Federal 8.66/93 (Lei das Licitações), sendo consenso no ambiente 
jurídico que a finalidade básica em permitir a participação de consórcios é oportunizar a ampliação da 
competitividade. Entende-se que no contexto do objeto desta licitação o Consórcio é pertinente porque 
esta envolve ao menos três diferentes área de conhecimento no universo da AEC, tais quais: Projetos 
de Urbanização e Paisagismo que são atribuições dos escritórios de Arquitetura e Urbanismo, Projetos 
de Infraestrutura que são comumente desenvolvidos por empresas de Engenharia e Levantamentos 
Topográficos e Estudos Geotécnicos que costumam ser serviços subcontratados a profissionais de 
Engenharia de Agrimensura e Topografia.  
Observa-se inclusive que há uma distribuição percentual equilibrada na planilha de custos, com cerca 
de 30% para cada área especifica. Em artigo publicado na Revista  Infraestrutura Urbana << 
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes- tecnicas/8/consorcios-em-licitacoes-publicas-nem-
sempre-a-participacao-de-239370- 1.aspx>> , o advogado Rafael Marinangelo, observa que "a esse 
respeito, e apenas a título ilustrativo, parece-nos importante ressaltar o entendimento manifestado pelo 
TCU, no sentido de impor a participação de empresas reunidas em consórcio quando o contrário 11 
Questões Edital.docx FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CAU-BA 4996-2 | CREA-BA 7954 2 
End.: Av. ACM, 2.573 - Ed. Royal Trade, sala 501 - CEP 40.280-902. Fone: (71) 3358-6953/3354-9677. 
E-mail: ffa@ffa-arquitetura.com CNPJ 02.022.279/0001-30. Inscrição Municipal (CGA): 138.343/001-24 
representar restrição à competitividade do certame (vide Acórdão 1672/2006 - Plenário).". 
Em outro artigo publicado na revista Consultor Jurídico << 
 
https://www.conjur.com.br/2016-jan-07/olhar-economico-consorcio-entre-empresas- licitacao-licito-
necessario>> o professor titular da USP e juiz João Grandino Rodas nos acrescenta ainda que:  
 
 

"A possibilidade de empresas reunirem-se em consórcio 
aumenta a eficiência da licitação. Empresas que, isoladamente, 
não conseguiriam atender às exigências editalícias de 
determinada contratação pública, passariam a ter essa 
perspectiva, se reunidas em consórcio; todas respondendo 
solidariamente pela contratação."  
O expediente de consórcio vem sendo crescentemente 
utilizado, mormente no âmbito de serviços de engenharia. 
Moreira lembra que “há determinadas obras e serviços que 
exigem tal associação, a fim de minorar os custos para a 
Administração e possibilitar a escorreita execução do contrato 
num prazo adequado ao interesse público...”, acrescentando 
que, mesmo “quando o consórcio se dá entre empresas de um 
mesmo setor econômico, pode envolver conhecimentos 
técnicos específicos e não compartilhados." 

 
Tendo em vistas as considerações acima expostas, solicitamos desta soberana comissão a 
inclusão da possibilidade da participação das empresas em consórcio, atendendo o Art. 33 da 
supracitada Lei Federal No 8.666 de 21 de junho de 1993, corroborado pelo Art. 105 da Lei 
Estadual No 9.433 de 1o de março de 2005.  



 
Na expectativa de retorno ao questionamentos por parte dessa digna CPL, agradecemos mais uma 
vez a atenção dispensada. 
 
RESPOSTA: Item sem alteração e mantido conforme previsto 4.2 (Condições de Participação) no 
Edital TP Nº 006/19. 
 
 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente em exercício. 
 
 
 
 
 


