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OBJETO:  

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 04 

Empresa:URBE PLANEJAMENTO 

 

Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 

consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos 

e prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, 

intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de Camaçari, BA. 

Sobre o edital acima indicado, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

Questionamento 01 

O item 8.5 (pg. 8), do Termo de Referência, dispõe: "deverão ser 
apresentadas Declarações de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica, devidamente 
assinadas e com firma reconhecida em cartório por todos os responsáveis técnicos por 
cada área de atuação, INCLUSIVE O COORDENADOR GERAL, declarando de que tem 
ciência do integral conteúdo deste Termo de Referência, que aceita participar da Equipe 
Técnica que elaborará o objeto desta licitação e que será o RESPONSÁVEL 
TÉCNICO pelo(s) projeto(s) e/ou serviços técnicos de sua(s) especialidade(s)." 

Já o item 29 (pg. 50) do mesmo termo, ao descrever os serviços de Coordenação, 
dispõe: "O coordenador NÃO PODERÁ SER RESPONSÁVEL TÉCNICO de projeto a ser 
desenvolvido neste contrato, nem ser proprietário e/ou sócio proprietário da 
CONTRATADA, devido a incompatibilidade de tempo para exercer atividades 
simultâneas." 

Favor esclarecer: O Coordenador deverá ou não ser responsável técnico pelos projetos 
e/ou serviços técnicos de sua especialidade? 

Resposta:“O coordenador não poderá ser responsável técnico de projeto a ser desenvolvido neste 
contrato, nem ser proprietário e/ou sócio proprietário da CONTRATADA, devido a 
incompatibilidade de tempo para exercer atividades simultâneas”. 

Questionamento 02  
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Considerando que a resposta dada por esta respeitável Comissão não esclareceu 
a dúvida desta licitante, perguntamos: 

a) O Edital prevê a participação de Consórcios, entretanto, os itens 4.2.2 e 4.2.5 dispõem 
que deverá ser apresentado Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de 
Propósito Específico – SPE, enquanto o item 7.2.1 (HABILITAÇÃO JURÍDICA), letra “e”, 
dispõe que no caso de Consórcio, deverá ser apresentado TERMO DE COMPROMISSO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. 

Sabendo-se que há distinção entre SPE e Consórcio, o Consórcio deverá apresentar 
qual tipo de Termo de Compromisso? 

  

b) O Edital prevê a participação de Consórcios, entretanto, os itens 4.2.2 e 4.2.5 dispõem 
que deverá ser apresentado Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de 
Propósito Específico – SPE, enquanto o item 7.2.1 (HABILITAÇÃO JURÍDICA), letra “e”, 
dispõe que no caso de Consórcio, deverá ser apresentado TERMO DE COMPROMISSO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. 

O Consórcio deverá promover, caso sagrado vencedor, a constituição de SPE ou de 
Consórcio? 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


