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Ref.: LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA NACIONAL CN - Nº 0 05/2016 – ASL-1.1 
 
“ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ETA NOVO GUANDU ” 
 
Prezados Senhores: 
 
Comunicamos a V.S.ª as respostas aos pedidos de esclarecimentos efetuados por 
interessados na licitação em epígrafe: 
 
 
Pergunta 01:   “No item 15.1.3.2 do edital, consta que o BDI adota do nesta licitação é de 
18,00% (dezoito por cento), devendo cada licitante preencher a sua planilha 
Composição Analítica do BDI. Estamos entendendo que  este valor se trata do valor 
máximo permitido e, portanto, não poderá ser aprese ntado BDI superior a 18,00%. É 
correto nosso entendimento?”  
 
Resposta: Não, a composição e o valor do BDI ficam a cargo da licitante, desde que o valor 
dos itens não ultrapasse os valores estimados pela CEDAE. 
 
 
 
Pergunta 02:  “Nos itens da Proposta de Preços, estamos entenden do que não é 
obrigatória a aplicação de um desconto linear, ou s eja, podem ser dados descontos 
diferentes para os itens. É correto nosso entendime nto?” 
  
Resposta: Entendimento correto. 
 
 
 
Pergunta 03:  “Estamos entendendo que, ao contrário dos itens Co nhecimento do 
Problema e Plano de Trabalho e Metodologia, para o item Estrutura Organizacional não 
existe limite de páginas estabelecido no item 6 do Anexo V – Avaliação da Proposta 
Técnica. Está correto nosso entendimento?”  

Resposta: Entendimento correto. 

 

Pergunta 04:  “Estamos entendendo que em todos os itens em que f oi estabelecido o 
limite máximo de páginas, as páginas que excederem a este limite serão 
desconsideradas na avaliação. É correto nosso enten dimento?”  

Resposta: Entendimento INCORRETO. A não observância deste preceito implicará a perda 
total dos pontos referentes ao quesito. 
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Pergunta 05:  “No item 6 do Anexo V – Avaliação da Proposta Técn ica não foi 
estabelecida a forma de comprovação do tempo de exp eriência profissional. Estamos 
entendendo que a comprovação poderá ser feita por m eio de apresentação da certidão 
de quitação de pessoa física do CREA. Está correto nosso entendimento?”  

Resposta: A comprovação deverá ser feita com a certidão de registro profissional do CREA 
ou cópia autenticada do Diploma emitido pela instituição de graduação. 
 

Pergunta 06:  “Solicita-se o envio das composições utilizadas pa ra a obtenção dos 
custos unitários dos produtos constantes no Anexo V I – Estimativa Orçamentária da 
CEDAE.” 

Resposta: As composições estão disponibilizadas no site da CEDAE. 
 

Pergunta 07:  “Solicita-se a estimativa da quantidade média de d ocumentos previstos 
para cada disciplina.”  

Resposta: As quantidades serão as necessárias para o atendimento de cada disciplina. 
 

Pergunta 08:  “De acordo com o Anexo X – Cronograma Físico Finan ceiro, o item 5.9 
será pago em duas parcelas, uma de 60% e outra de 4 0%. Solicita-se esclarecimento de 
qual critério que será utilizado para medição das p arcelas, considerando que a unidade 
de medida do referido produto é conjunto (CJ)?”  

Resposta: As parcelas serão medidas conforme o cronograma de entrega dos desenhos: 
60% (0,6 do conj. de desenhos) e 40% (0,4 do conj. de desenhos). 
 

Pergunta 09:  “De acordo com o Anexo X – Cronograma Físico Finan ceiro, o item 6.9 
será pago em duas parcelas de 50% cada. Solicita-se  esclarecimento de qual critério 
que será utilizado para medição das parcelas, consi derando que a unidade de medida 
do referido produto é conjunto (CJ)?”  

Resposta: As parcelas serão medidas conforme o cronograma de entrega dos desenhos: 
50% (0,5 do conj. de desenhos) e 50% (0,5 do conj. de desenhos). 
 

Pergunta 10:  “De acordo com o Anexo X – Cronograma Físico Finan ceiro, os itens 7.1, 
7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 e 7.11 serão pag os em parcelas. Solicita-se 
esclarecimento de quais critérios que serão utiliza dos para medição das parcelas, 
considerando que as unidades de medida dos referido s produtos são conjunto (CJ)?”  
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Resposta: As parcelas serão medidas conforme o cronograma de entrega dos produtos, 
utilizando-se o mesmo critérios dos itens 5.9 e 6.9. 
 

Pergunta 11:  “Com o objetivo de facilitar a leitura do projeto,  solicita-se que sejam 
fornecidos todos os projetos em arquivo digital, vi sto que para algumas disciplinas, os 
projetos foram fornecidos como imagens no caderno d e memória de cálculo e o 
tamanho reduzido das imagens e baixa resolução prej udicam sobremaneira a análise 
do projeto.”  

Resposta: Os projetos foram encaminhados e encontram-se ao final dos anexos dos 
respectivos memoriais descritivos e de cálculo, em boa resolução. 
 

Pergunta 12:  “ Pergunta 1. – Documentação de habilitação – Prova d e capacidade 
técnica (item 13.2.4) 
  
Com relação ao primeiro tópico da alínea “b”: 
 

  
  
Estamos entendendo que o atendimento a este quesito  poderá ser feito através da 
demonstração de população equivalente ou superior a  2.160.000 habitantes, conforme 
nota constante desta mesma alínea “b” 

 
  

 Nosso entendimento está correto? Favor esclarecer ”  
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Resposta: Sim, está correto desde que seja um atestado de Projeto Executivo de Estação de 
Tratamento com capacidade de 5m³/s ou destinada a abastecer uma população igual ou 
superior à 2.160.000 habitantes.  
 

Pergunta 13:  “ Pergunta 2. – Documentação de habilitação – Prova d e capacidade 
técnica (item 13.2.4) 
  
Com relação ao primeiro tópico da alínea “b”: 
 

 
 
Estamos entendendo que um único atestado que englob e todas as 
disciplinas/atividades listadas neste item atenderá  integralmente ao requerido no edital. 
Está correto o entendimento?” 

Resposta: Sim, entretanto no caso de um único atestado deve constar em seu conteúdo, de 
forma explícita, o desenvolvimento de projeto em nível executivo de todas as disciplinas 
elencadas. 
 

Pergunta 14:  “Pergunta 3. – Documentação de habilitação – prazo  de validade de 
certidões (item 13.2.3 - NOTA) 
  
O texto contido na mencionada NOTA estabelece que o  prazo de validade será 
considerado, para os itens 13.2.2-b e 13.2.3-d, a d ata final de busca, em detrimento da 
data de expedição, quando o período de busca estive r declarado na certidão. 
  
Pergunta 3.1 
Com relação ao item 13.2.2-b, são mencionadas as pr ovas de regularidade com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Favor escla recer qual será a data de busca 
destas certidões que as Licitantes deverão consider ar nestes documentos. 
  
Resposta:  As referidas certidões indicam expressamente suas validades.  
 
 
Pergunta 3.2 
Com relação ao item 13.2.3-d, trata-se de índice de  liquidez corrente. Desta forma, 
entendemos que o edital deve ser alterado para item  13.2.3-h. Favor esclarecer.” 
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Resposta: Vide ERRATA 01. 
 

Pergunta 15:  “  Proposta Técnica – Avaliação da proposta técnica ( Anexo V) 
  
Pergunta 15.1 – Equipe Técnica (Item PT4) – Engenhe iro civil - Gerente Geral de 
Projetos 
 

  
  

 
 
Pergunta 15.1-a Comprovação da experiência 
Favor esclarecer como deverá ser comprovada a exper iência deste profissional. 
Existe limite mínimo ou máximo para atendimento a e sta exigência. Favor esclarecer. 
 
Resposta: A experiência profissional deverá ser comprovada por atestação técnica 
devidamente certificada junto ao CREA. Não existe limite mínimo ou máximo para esta 
exigência. 
 
Pergunta 15.1-b Comprovação da experiência – tempo (período de graduação) 
Favor esclarecer como deverá ser comprovado o tempo  de graduação deste 
profissional. 
  
Resposta: A comprovação poderá ser feita com a certidão de registro profissional do CREA 
ou cópia autenticada do Diploma emitido pela instituição de graduação. 
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Pergunta 15.1-c Comprovação da experiência – quanti tativo (vazão ou população) 
De forma semelhante à pergunta acima (pergunta 1) e  como também abrange o 
estabelecido para o engenheiro civil coordenador de  estruturas (cinco profissionais), 
estamos entendendo que para este profissional poder á ser apresentado atestado que 
contemple vazão igual ou superior a 5m3/s ou que co ntemple população superior a 
2.160.000 habitantes. 
Favor esclarecer.  
  
Resposta: O entendimento será o mesmo da resposta da pergunta 12. 
 
 
Pergunta 15.2 – Equipe Técnica (Item PT4) – Engenhe iro civil coordenador (cinco 
profissionais), Engenheiro civil coordenador de est ruturas (cinco profissionais), 
Engenheiro eletricista coordenador (cinco profissio nais), Engenheiro mecânico 
coordenador (cinco profissionais) 
  
Pergunta 15.2-a Comprovação da experiência 
Existe limite mínimo ou máximo para atendimento à e xigência de comprovação através 
de atestação técnica registrada no CREA. Favor escl arecer como será calculada a 
pontuação. 
  
Resposta:  Não existe limite mínimo ou máximo para atendimento à exigência de 
comprovação através de atestação registrada no CREA.  
 
Os pontos serão calculados pelo produto entre o número de profissionais que foram indicados 
com atestação técnica e o peso por profissional em função do tempo de experiência 
profissional. 

Exemplo: 

A Licitante 1 indica 4 (QUATRO) profissionais com experiência comprovada qualificados para 
a equipe técnica mínima de estrutura, sendo: dois destes com tempo de graduação a partir de 
12 até 14 anos e outros dois com até 10 anos de graduação completos. 

A Licitante 2 indica 5 (CINCO) profissionais com experiência comprovada qualificados para a 
equipe técnica mínima de estrutura, sendo: três destes com tempo de graduação a partir de 
15 anos e dois com até 10 anos de graduação completos. 

CÁLCULO:  

LICITANTE 1 
2 profissionais x 0,6 (peso por profissional) = 1,2 pontos 
2 profissionais x 0,2 (peso por profissional) = 0,4 pontos 
Total = 1,6 pontos  
LICITANTE  2 
3 profissionais x 1,0 (peso por profissional) = 3,0 pontos 
2 profissionais x 0,2 (peso por profissional) = 0,4 pontos 
Total = 3,4 pontos 
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Pergunta 15.2-b Comprovação da experiência – tempo (período de graduação) 
Favor esclarecer como deverá ser comprovado o tempo  de graduação dos profissionais 
listados no caput. 
   
RESPOSTA: A Comprovação poderá ser feita com a certidão de registro profissional do 
CREA ou cópia autenticada do Diploma emitido pela instituição de graduação. 
 
 
Pergunta 15.3 – Experiência do Corpo Profissional ( Item PT5) – quantitativo (vazão ou 
população) 
 

 
 
Pergunta 15.3-a 
Estamos entendendo que de forma similar a outras pe rmissões constantes no edital, a 
comprovação da exigência de atestação em nome do pr ofissional poderá ser atendida 
através de atestado que contemple vazão igual ou su perior a 5m3/s ou que contemple 
população superior a 2.160.000 habitantes. Está cor reto o entendimento? Favor 
esclarecer. 
  
RESPOSTA: Entendimento correto. 
 
 
Pergunta 15.3-b 
Estamos entendendo que um único atestado que englob e todas as 
disciplinas/atividades listadas neste item atenderá  integralmente ao requerido no edital. 
Está correto o entendimento? ” 

Resposta: Entendimento correto. Será atribuído o "ponto por atestado por disciplina" para 
quantidade 1 (um) atestado. 

 
Pergunta 16:  “Solicitamos o envio dos valores horários de turbi dez da água bruta do rio 
Guandu nos últimos 3 anos (2014, 2015 e  2016).”  

Resposta: A documentação técnica (Projeto Básico) anexa ao Edital e o Termo de Referência 
contém todos os elementos necessários para a elaboração de Proposta Técnica sendo 
prescindível o fornecimento dos dados solicitados. 
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Pergunta 17:  “Solicitamos informações sobre eventos de floraçõe s de algas e 
cianobactérias no rio Guandu.”  

Resposta: Os dados solicitados dizem respeito à qualidade da água bruta a ser tratada. Esta 
informação é relevante na definição do processo de tratamento. Entretanto com a elaboração 
do projeto básico, os aspectos qualitativos da água foram analisados e considerados na 
definição do processo de tratamento. Portanto esta etapa já está superada pois foi parte do 
escopo do projeto básico. 

 
Pergunta 18:  “Estamos entendendo que no caso de dois ou mais li citantes 
apresentarem atestados de um mesmo profissional tod os serão desclassificados. Está 
correto nosso entendimento?” 

Resposta: Serão inabilitados. 

 
Pergunta 19:  "Reportamo-nos especificamente ao item 7 do Anexo V do edital em 
referência que trata da pontuação da Proposta Técni ca. 
É nosso entendimento que na nota (PT-5) “Experiênci a do Corpo Profissional” um 
atestado de profissional que tenha aptidão em mais de uma disciplina ocorrerá 
pontuação em cada uma delas. 
Por exemplo: Eng° Civil com atestado de ETA com 5m³ /s, terá 1,0 ponto no Projeto 
Hidráulico e 1,0 no Projeto Estrutural. 
É correto nosso entendimento?" 

RESPOSTA: Entendimento correto, desde que explicito os dois projetos no Atestado do Engº 
Civil do exemplo utilizado na pergunta. 
 

Pergunta 20:  "O Anexo 5 do Edital – Avaliação da Proposta Técni ca estabelece, no item 
6 – A – b, que para a Análise do Projeto Básico  “a  Licitante deverá discorrer sobre o 
Projeto Básico da ETA Novo Guandu e que a pontuação  máxima de 5(cinco) pontos 
será dada quando não houver nenhum erro e que para cada erro será descontado 1 
(cinco) ponto”. 
        
Como está escrito no Edital 1 (cinco) ponto entende mos que o correto é 1 (um) ponto 
ao invés de 1 (cinco) ponto. Favor confirmar nosso entendimento. 

Resposta: Entendimento correto. 
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Entendemos que, uma vez que o escopo dos serviços o bjeto do Edital trata de 
elaboração do Projeto Executivo da ETA NOVA GUANDU,  a partir do Projeto Básico já 
aprovado pela CEDAE e disponibilizado no Edital, a Licitante no Conhecimento do 
Problema e suas implicações nas atividades a serem consideradas no Projeto 
Executivo, sem a necessidade de reavaliação dos cri térios e processos então adotados 
e já aprovados no Projeto Básico. Favor confirmar n osso entendimento. 

Resposta: Entendimento correto. 

Caso no decorrer do serviço a CEDAE venha solicitar  revisões, inclusive no conceito, 
nos processos e no arranjo estabelecido no Projeto Básico, entendemos que a CEDAE 
deverá pagar os custos dessas eventuais revisões do  Projeto Básico, bem como 
estender o prazo de execução do serviço para fazer face ao prazo de alteração do 
Projeto Básico. Favor confirmar nosso entendimento. ” 

Resposta: Entendimento incorreto. Observar as obrigações do escopo do trabalho, item 5 do 
ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA. 

Pergunta 21:  "O item 13.2.4.b – OBS.1 estabelece que “o(s) ates tado(s) deverá(ão) ser 
emitido(s) pelo contratante titular, ou seja, a pes soa jurídica destinatária do objeto 
contratado, portanto, não será(ão) aceito(s) atesta do(s) emitido(s) por contratada em 
nome de suas subcontratadas”. Entendemos que se um Órgão ou Empresa Pública ou 
ainda Empresa Economia Mista contrata uma obra em q ue o projeto executivo faça 
parte do contrato, o atestado fornecido pelo Constr utor à empresa que elaborou o 
projeto executivo devidamente registrado no CREA se rá aceito pela CEDAE, já que o 
CREA somente aceita registrar o atestado se o mesmo  for emitido pela Contratante dos 
serviços, neste caso o construtor. Além disso, há q ue contatar, como exemplo, que a 
CEDAE e vários outros órgãos não têm contratado pro jetos executivos isoladamente há 
anos, fazendo com que todas as empresas de engenhar ia consultiva sejam contratadas 
dos construtores. Desse modo, estes, construtores, como contratantes, é que podem 
emitir os atestados. Assim, entendemos que atestado s emitidos pelas construtoras 
contratantes, devidamente registrados no CREA, deve rão ser aceitos pela CEDAE. 
Favor confirmar o nosso entendimento."  

Resposta: Vide ERRATA 01. 

 
Pergunta 22:  "O item 13.2.3 do Edital exige Prova de idoneidade  Econômico-Financeira 
através de índices financeiros e o item 10 do edita l estabelece Capital e Índice de 
liquidez Corrente mínimos. Entendemos que o caso de  Consórcios o Capital Mínimo, o 
índice de liquidez Geral e o índice de Endividament o deverão ser calculados baseados 
na proporção da participação de cada consorciada no  consórcio. Favor confirmar o 
nosso entendimento."  

Resposta: Entendimento incorreto. Ressaltamos que o somatório se restringe ao capital 
social na proporção da respectiva participação no consórcio, sendo vedado o somatório para 
obtenção dos índices contábeis solicitados no edital. 
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Pergunta 23:  "O Anexo V do Edital – Avaliação da Proposta Técni ca – EQUIPE TÉCNICA 
(PT4) estabelece que o Engenheiro Eletricista COORD ENADOR tenha experiência 
comprovada, através de atestação técnica devidament e certificada junto ao CREA, em 
projetos executivos elétricos de subestações e esta ções elevatórias para sistemas de 
abastecimento d’água, com potência instalada mínima  de 7.500 KVA. A pontuação 
máxima de 5 pontos é alcançada se a Licitante apres entar a comprovação de 5 (cinco) 
profissionais com mais de 15 anos de graduação. 

Entendemos que os serviços objeto do Edital devem c onsiderar somente 1 (um) 
COORDENADOR ELETRICISTA para o projeto elétrico, co mo tem sido a longa e 
comprovada praxe utilizada nas empresas de consulto ria de engenharia em projetos de 
pequeno, médio ou grande vulto ou complexidade, já realizados com pleno sucesso. A 
consideração de mais de 1 (um) COORDENADOR por disc iplina causa diluição de 
comando da equipe subordinada. Assim, entendemos qu e o critério constante do Edital 
exigindo 5 (cinco) profissionais COORDENADORES ELET RICISTAS, para efeito de se 
alcançar a pontuação máxima, é exagerado, não adequ ado, nem comum e nem 
necessário para garantir a execução com qualidade e  dentro do prazo, do projeto 
elétrico solicitado no Edital. Deste modo, solicita mos que a CEDAE reconsidere a 
solicitação de 5 (cinco) COORDENADORES ELÉTRICOS, p assando a exigir somente 1 
(um) profissional e pontuando de acordo com o tempo  de experiência profissional. As 
mesmas observações e solicitação descritas neste it em 2.1 se aplicam às 
comprovações exigidas no Edital para “ENGENHEIRO CI VIL COORDENADOR, 
ENGENHEIRO CIVIL COORDENADOR DE ESTRUTURA e ENGENHE IRO MECÂNICO 
COORDENADOR. Favor confirmar nosso entendimento. 

Resposta: Entendimento incorreto. Admite-se que a coordenação é um núcleo de trabalho 
onde a Licitante poderá indicar até 5 profissionais para a função com tempo de experiência 
variável. Na estrutura organizacional poderá ser indicada a liderança desta coordenação. 

 
No caso de Engenheiro Civil Coordenador o Edital ac eitará experiência de engenheiros 
civis coordenadores de projetos de saneamento básic o, portanto, em projetos para 
sistemas de abastecimento d’água ou sistemas de esg otamento sanitário. Nos casos 
do Engenheiro Civil Gerente Geral de Projetos, do E ngenheiro Civil Coordenador de 
Estrutura, do Engenheiro Eletricista Coordenador e do Engenheiro Mecânico 
Coordenador o EDITAL se refere a experiências somen te em sistemas de 
abastecimento de água. Ora, usualmente engenheiros civis, elétricos e mecânicos que 
possuem experiência em projetos e esgotamento sanit ário são perfeitamente capazes 
de trabalhar, também, em projetos de sistemas de ab astecimento de água. Assim não 
vemos razão para o Edital restringir a experiência somente em abastecimento de água. 
Desta forma, entendemos que a CEDAE aceitará a indi cação de profissionais com 
experiência de projetos tanto em abastecimento de á gua e de sistemas de esgotamento 
sanitário. Favor confirmar o nosso entendimento."  

RESPOSTA: Entendimento incorreto. O Engenheiro Civil Coordenador deverá ter no mínimo 
experiência em sistemas de abastecimento de água. 
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Pergunta 24:  "Considerando que o edital é para Concorrência Nac ional entendemos que 
diferente do que estabelece o item 3.3.3 do edital,  empresas estrangeiras não poderão 
participar da licitação, mesmo que em consorcio com  uma empresa nacional. Assim, 
em nossa opinião, somente poderão participar licita ntes, consorciadas ou não 
consorciadas, de capital nacional, nos termos do ar t. 1º da Lei nº 8.248/91. Favor 
confirmar o nosso entendimento."  

Resposta: Entedimento incorreto, uma vez que só poderão participar empresas estrangeiras 
em consórcio, onde a empresa líder for sempre empresa brasileira. 

 
Pergunta 25:  "O inciso VIII do artigo 40 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
estabelece que o edital deve informar os endereços,  horários e códigos de acesso dos 
meios de comunicação à distância em que serão forne cidos elementos, informações e 
esclarecimentos relativos à licitação e às condiçõe s para atendimentos das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto. O item 1. 2 do EDITAL estabelece que “As 
retificações deste edital, por iniciativa oficial o u provocada por eventuais impugnações, 
obrigarão a todos os licitantes, sendo publicadas n a mesma forma do original no Diário 
Oficial do Estado e em jornal de grande circulação,  sendo comunicadas aos 
adquirentes do edital via telefax, e-mail ou entreg a pessoal, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestio navelmente, a modificação não 
alterar a formulação das propostas”, não se referin do, portanto, a esclarecimentos. O 
item 26.1 do edital estabelece que “os interessados  poderão obter maiores 
esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas a cerca do objeto deste EDITAL ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos, até  a véspera da data do início da 
licitação, na Coordenação de Licitações de Obras e Serviços – Av. Presidente Vargas nº 
2.655 – 7º andar – Rio de Janeiro – RJ no horário d e 9hs ás 12hs e 14hs às 17hs, através 
do telefone (21) 2332-3836 ou (21) 2332-3828. 
Entendemos que todas as solicitações e esclarecimen tos deverão ser apresentados, 
por escrito, pelas empresas interessadas e as respe ctivas respostas a todas as 
solicitações, especialmente as de esclarecimentos, por questão de isonomia na 
concorrência, deverão ser prestadas pela CEDAE por escrito a todas as empresas que 
obtiveram o edital e não, como consta do item 26.1,  verbalmente por telefone. Favor 
confirmar o nosso entendimento.    

 
Entendemos que os esclarecimentos solicitados são f undamentais para o correto 
desenvolvimento deste processo licitatório e que os  mesmos serão respondidos a 
todas as empresas que obtiveram o edital pela CEDAE  dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, anteriores a data da entrega das propostas. Favor confirmar o nosso 
entendimento. 

 
Entendemos que face ao que estabelece o inciso VIII  do artigo 40 da Lei nº 8.666 de 21 
junho de 1993 a CEDAE deverá indicar para onde deve rão ser dirigidas às solicitações 
de esclarecimentos, bem como os prazos de questiona mentos e respostas aos 
esclarecimentos que serão cumpridos pela CEDAE. Fav or confirmar nosso 
esclarecimentos." 
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Resposta: As dúvidas referentes ao edital poderão ser dirimidas por telefone, se assim for 
possível. Porém, dependendo da complexidade do questionamento, quando do atendimento 
telefônico, será solicitado o envio por e-mail para a assessoria de licitações - 
licitacoes@cedae.com.br. Caso o questionamento seja puramente de ordem técnica a 
assessoria encaminhará para a área demandante do serviço para elaborar a resposta. 
Sendo posteriormente respondido a todos os licitantes que retiraram o edital, conforme 
descrito no edital.  
Cabe ressaltar que a Assessoria de Licitações não faz qualquer tipo de análise prévia de 
nenhum tipo de documento de habilitação. Este somente será feito na data da abertura do 
certame no ato da entrega dos envelopes “A”, “B” e “C”. 
 

Pergunta 26: "Anexo 5 do Edital – Avaliação da Proposta Técnica estabelece no item 
Equipe Técnica que o ENGENHEIRO CIVIL GERENTE DE PR OJETOS tenha experiência 
comprovada em Coordenação de Projetos Executivos de  Estação de Tratamento de 
Água com uma vazão igual ou superior a 5,0m3/s. A p ontuação máxima de 5 (cinco) 
pontos será alcançada se o profissional indicado ti ver, no mínimo, 20 anos de 
graduação. 
 
Entendemos que 1 (um) Engenheiro Civil formado há m ais de 20 anos que tenha sido 
Responsável Técnico para um projeto executivo de Es tação de Tratamento de Água ou 
de Esgoto com uma vazão igual ou superior a 5,0m3/s  terá a pontuação máxima de 5 
(cinco) pontos. Favor confirmar nosso entendimento.  

RESPOSTA: Entendimento incorreto. 

 
Entendemos que para a comprovação de tempo de forma do dos membros da Equipe 
Técnica prevista no Anexo 5 do Edital – Avaliação d a Proposta Técnica a Proposta 
Técnica da Licitante deve conter cópia autenticada Carteira Profissional ou do diploma 
do profissional registrado no Ministério da Educaçã o da República Federativa do Brasil. 
Favor confirmar o nosso entendimento."  

RESPOSTA: Entendimento incorreto. A comprovação deverá ser feita com a certidão de 
registro profissional do CREA ou cópia autenticada do Diploma emitido pela instituição de 
graduação. 
 

Pergunta 27:  "Reportamo-nos especificamente ao item 13.2.4 - Prov a de Capacidade 
Técnica, alínea b.2, Obs.1; “O(s) atestado(s) dever á(ão) ser emitido(s) pelo contratante 
titular, ou seja, a pessoa jurídica destinatária do  objeto contratado, portanto, não 
será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) por contr atada em nome de suas 
subcontratadas. 
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Entendemos que tal observação pode atingir Empresas  de Projeto que são contratadas 
de Empresas Construtoras para executarem os projeto s relativos às obras contratadas 
pelas Companhias de Saneamento. 
 
Observamos que desde a entrada em vigor da Lei de L icitações a 8.666, em 21 de junho 
de 1993, a qual permite ao poder público, a contrat ação das obras em conjunto com os 
projetos executivos, o processo desses projetos exe cutivos é feito a partir da 
contratação de uma Empresa de Projetos pela constru tora vencedora do certame, até 
porque uma construtora não pode por lei, executar p rojetos e fazer a obra respectiva, 
no âmbito do poder público. 
 
A Companhia de Saneamento dá seu aval a Construtora  para contratação da Empresa 
de Projetos que efetuará os trabalhos do Projeto Ex ecutivo. 
 
A ART do Projeto Executivo junto ao CREA é de uma E mpresa de Projetos e vinculada a 
ART principal da Construtora contratada pela Compan hia de Saneamento. 
 
O Atestado Técnico da Empresa de Projetos que elabo rou o Projeto Executivo é emitido 
pela Construtora contratada pela Companhia de Sanea mento. 
 
Sob este enfoque desde 2010, o CREA - Conselho Regi onal de Engenharia e 
Arquitetura, exige ao momento do registro do acervo  do Atestado Técnico emitido pela 
Construtora, a apresentação da carta de anuência da  Companhia de Saneamento. 
 
Se tal situação não for comprobatória como Prova de  Capacidade Técnica neste 
certame, o universo de Empresas de Projeto brasilei ras será diminuto ou nulo, e talvez 
restrito a Atestações da década de 80 ou consórcios  com empresas estrangeiras. 
 
Solicitamos o esclarecimento supra citado de forma a garantir a observância da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para  a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 
Destarte indagamos se nosso entendimento que serão aceitos os atestados de 
Empresas de Projeto que foram contratadas de Empres as Construtoras para 
elaborarem os Projetos Executivos relativos às obra s contratadas pelas Companhias de 
Saneamento, é correto? " 

Resposta: Vide ERRATA 01. 
 

Pergunta 28:  "Após detida análise do instrumento convocatório r eferente a licitação em 
epígrafe, pôde-se verificar a existência nos subite ns 3.5.1 e 3.5.2 das seguintes 
vedações à participação de empresas no certame lici tatório: 
 

"3.5.1. Não será permitida a participação de pessoa  física ou jurídica que 
elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto b ásico 
correspondente; 
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3.5.2. Não será permitida a participação de pessoa jurídica da qual o autor 
do projeto básico seja administrador, sócio com mai s de cinco por cento 
do capital volante, controlador, gerente ou respons ável técnico" 

 
Considerando que o artigo 9º da Lei Federal ne 8.66 6, de 21 de junho de 1993, elenca 
"numerus clausus" as possibilidades de vedação à pa rticipação de empresas nos 
processos licitatórios, em razão dos princípios da moralidade pública e isonomia. 
 
Considerando que o inciso ll do referido artigo, ve da, de forma clara, a participação no 
processo licitatório de "empresa (...) responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja [...] detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital...", posicionamento este reafirma do no subitem 3.5.2 do edital de 
licitação. 
 
Considerando, que o Tribunal de Contas da União atr avés do Acordão nº 940/2010 - 
Plenário (relator Min. Benjamin Zymler), firmou ent endimento no sentido de não existir 
óbice legal à participação do autor do projeto bási co na licitação relativa ao projeto 
executivo. 
 

"Não é demais lembrar que a vedação constante no in ciso l do art. 9º da 
Lei 8.666/93, o qual estabelece que o autor do proj eto executivo não pode 
participa de licitação da obra, tem por objetivo ev itar que os autores do 
projeto concorram com os demais licitantes em posiç ão privilegiada ante 
a possibilidade de deterem informações não disponív eis para os demais. 
Não há também nessa lei vedação para que o autor do  projeto básico ou a 
empresa contratada possa participar de licitação pa ra a elaboração de 
projeto executivo. 
Veja-se que o 2º do art. 9º da Lei 8.666/93 permite  inclusive que a licitação 
para execução da obra inclua elaboração de projeto executivo como 
encargo do contratado. 
Em sendo assim, se não há, em principio, vedação pa ra que a empresa 
executora do objeto elabore o projeto executivo, ta mbém não haverá para 
que outra empresa vinculada à executora o faça." (g rifamos) 

 
Considerando, finalmente, que o Superior Tribunal d e Justiça, através do julgamento do 
Recurso Especial nº 1.298.297 - SP, firmou entendim ento neste mesmo sentido. 
 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDIFÍ CIO ANEXO 
DO TJSP. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC INEXISTENTE.  ARTIGO 9º, 
l, DA LEI 8.666/93. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO BÁSIC O. 
INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME RELATIVO AO  
PROJETO EXECUTIVO. 
1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando o Tr ibunal de origem, 
mesmo ser ter examinado individualmente cada um dos  argumentos da 
recorrente, adota fundamentação suficiente para dec idir de modo integral 
a controvérsia, apenas não acolhendo a tese da reco rrente. 
2. Nos termos do artigo 9º, I, da Lei nº 8.666/93, é expressamente vedada a 
participação do autor do projeto básico ou executiv o na licitação para a 
contratação da obra, serviço ou fornecimento deles decorrentes. Contudo,  
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inexiste qualquer proibição no sentido de que o aut or do projeto básico 
participe da licitação para a elaboração do projeto  executivo e para a 
assessoria técnica de projeto durante a construção da obra, como é o 
caso dos autos.  
3. Tratando-se de norma de vedação, há de ser aplic ada restritivamente, 
não sendo possível utilização de critérios interpre tativos mais 
abrangentes, sob pena de contrariar os princípios d a hermenêutica 
jurídica. 
4. Recurso especial provido, para reconhecer a poss ibilidade da empresa 
Botti Rubin Arquitetos Associados Ltda. participar do certame." 
(gritámos) 

 
Perguntamos: 
 
É correto nosso entendimento de que a vedação const ante do subitem 3.5.1 do 
instrumento convocatório, visa impedir que empresas , mesmo que tenham participado 
através consórcio, e cuja participação no consórcio  responsável pelo projeto básico da 
ETA NOVO GUANDU, tenha sido superior a 5% (cinco po r cento), estão impedidas de 
participar do presente processo licitatório?" 

Resposta: Vide ERRATA 02. 
 

Pergunta 29:  "Ao verificar as condições para participação no pl eito em tela, a XXXX 
deparou-se com exigências despropositadas e que. de snecessariamente, contrariam os 
interesses públicos e os de nossos associados, ao i mpedir: 
 
a) A participação do autor do projeto básico no pro jeto executivo, fase subsequente do 
empreendimento, quando a lógica diz o contrario; 
b) Que apenas o proprietário de um determinado empr eendimento possa emitir 
atestados técnicos quando o correto é o Contratante  emitir atestado para o contratado. 
 Assim (sic), 
 
1.1 - item 3.5: Não será permitida a participação n a licitação das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei nº 8.666/9 3.  
 
3.5.1. Não será permitida a participação de pessoa física ou jurídica que elaborou, 

isoladamente ou em consórcio, o projeto básico corr espondente;  
3.5.2. Não será permitida a participação de pessoa jurídica da qual o autor do projeto 

básico seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital volante, 
controlador, gerente ou responsável técnico. 

 
1.2 – item 13.2.4: OBS.1: O(s) atestado(s) deverá(ã o) ser emitido(s) pelo contratante 
titular, ou seja, a pessoa jurídica destinatária do  objeto contratado, portanto, não 
será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) por contr atada em nome de suas 
subcontratadas.  
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Estes dois itens do Edital não se coadunam com o qu e estabelece a Lei nº 8.666/93, 
pois afrontam as normas que regem o procedimento li citatório e são desnecessárias, 
como a seguir será demonstrado. 
 
II- DOS ARGUMENTOS E DA ILEGALIDADE 
 
2.1 - Quanto ao item 3.5 
 
O artigo 9º da lei 8.666 citado, não diz o que o re dator do Edital quer induzir. 
 
Fosse assim um sem número de projetos, supervisões e gerenciamentos do Brasil 
estariam viciados. Certamente alguns da própria CED AE. 
 
Aliás, essa cláusula do Edital é novidade no mercad o. Fosse diferente, as associações 
profissionais, a começar pela nossa, já teriam se i nsurgido contra ela. 
 
O que o artigo 9º quer dizer, e com razão, refere-s e exclusivamente às fases de obra, 
fornecimento, gerenciamento, enfim, quando o constr utor, fornecedor não podem ter 
vínculos com os projetistas nem com os fiscais nem os gerenciadores. Tanto é assim 
que o próprio artigo 9º da lei 8666 diz textualment e. 
 
Art 9º: Não poderá participar, direta ou indiretame nte, da licitação ou da execução da 
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles ne cessários. 
 
Inciso I - O autor do projeto, básico ou executivo,  pessoa física ou jurídica. 
 
Inciso ll - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do p rojeto seja dirigente, acionista ou 
detentor de mais de 5% do capital com direito a vot o ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado.... 
 
Inciso lll - "§ 1º E permitida a participação do au tor do projeto ou da empresa a que se 
refere o inciso ll deste artigo na licitação de obr a ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessa da" 
 
Como, em nenhum momento a lei se refere a proibir o  projetista-consultor de uma fase 
a participar da fase seguinte, exceto se vinculado ao interessado na obra e/ou 
fornecimento, por similaridade, a Administração int eressada no caso é a própria 
CEDAE que está licitando o Projeto Executivo. 
 
Não se venha dizer que a palavra "SERVIÇOS" incluir ia a atividade "PROJETO”. Com 
efeito, na lei 5.194 (1966) que regulamenta a profi ssão do engenheiro, lê-se: 
 
Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais  do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrónomo consistem em: 
 
a) Desempenho de cargos, funções e comissões em ent idades estatais, paraestatais, 
autárquicas e de economia mista e privadas; 
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b) Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, z onas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explorações de recursos naturais e des envolvimento da produção 
industrial e agropecuária; 
c) Estudos, projetos, análises, avaliações, vistori as, perícias, pareceres e divulgação 
técnica: 
d) Ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 
e) Fiscalização de obras e serviços técnicos; 
f) Direção de obras e serviços técnicos; 
g) Execução de obras e serviços técnicos; 
h) Produção técnica especializada, industrial ou ag ropecuária. 
 
Ou seja, está claramente definida a questão para qu e não haja dupla interpretação. 
 
Fica assim o ponto que levantarmos para o que alert amos a direção da Empresa: Que o 
autor do projeto básico pode sim participar de uma licitação para elaboração do projeto 
executivo. 
 
O autor do projeto básico não pode é se associar ou  for subcontratado do construtor 
ou fornecedor em uma licitação para obra e/ou forne cimento de equipamento. 
 
Assim, a proibição do(s) autor(es) do projeto básic o de participar da licitação em 
referência é ilegal. 
 
2.2 - Quanto ao item 13.2.4; OBS. 1: 
Com efeito, cabem ao sistema CREA/CONFEA fiscalizar  o exercício profissional, 
registrar os documentos, os profissionais, as empre sas envolvidas, no caso, através de 
ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) e de CA Ts (Certidão de Acervo 
Técnico). 
 
Havendo suspeitas sobre alguma irregularidade na em issão de um atestados sempre 
poderão ser feitas denúncias e diligências para esc larecer o que for. O mercado sabe 
muito bem como fazer isso e os concorrentes são os melhores fiscais. 
 
Quem emite atestado é o "contratante" e não "a pess oa jurídica destinatária do objeto 
contratado”. 
 
Assim, se o projetista é subcontratado de um constr utor e este, construtor, é 
contratado de um empreendedor, quem fornece o atest ado não é o empreendedor e sim 
o construtor, no caso o contratante da projetista. 
 
III - DOS ASPECTOS GERAIS 
 
A Lei nº 8666/93 indica princípios que deverão nort ear o processo licitatório, bem como 
as vedações aos agentes públicos, no momento da ela boração do ato convocatório. 
A seguir, permitimo-nos transcrever alguns tópicos úteis para que os redatores de 
novos editais e da revisão deste se balizem: 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observâ ncia do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta m ais vantajoso para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nac ional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalid ade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administ rativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamen to objetivo e dos 
que lhes são correlatos. 

 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 
I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de  convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustre m o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades coop erativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer out ra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objet o do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e  no art. 3º da Lei nº 
8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 
Ora, na medida em que o Edital está a exigir, exclu sivamente, atestação para os 
projetos executivos de estações de tratamento de ág ua (ETA), está a limitar o universo 
de possíveis fornecedores dos serviços, uma vez que  poucas ETAs desse porte foram 
feitas no Brasil. 
 
Como não há distinção entre técnica de projeto exec utivo para estações de tratamento 
de água (ETAs) ou de esgotos (ETEs) ou bombeamentos  de água, seja para que 
finalidade for, porque não aceitar atestados também  de projetos executivos de ETEs ou 
bombeamentos para irrigação, por exemplo? É tão evi dente que o próprio edital faz 
confusão em diversos pontos similares. A limitação é desnecessária ou foi um 
descuido que pode ser corrigido. 
 
Como se não bastasse, os itens objurgados também fe rem o princípio da isonomia 
consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição F ederal. 
 
Dada a irrefutável clareza com que se apresenta a i legalidade dos itens apontados, pelo 
mero cotejo com a letra fria da lei, é desnecessári o arrostar cometimentos doutrinários 
ou o posicionamento de nossos Pretórios. 
 
IV - DO PEDIDO 
 
Em face do exposto, solicitamos que o edital seja a lterado, reavaliando as restrições 
conforme citado, de modo a não comprometer o proces so." 
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Resposta: Quanto aos questionamentos formulados em relação aos subitens 3.5.1. e 3.5.2. 
do edital, informamos que após análise minuciosa do assunto em questão, tais subitens foram 
excluídos conforme ERRATA 02. 
 
Com relação ao subitem 13.2.4, informamos que a observação 1 (OBS.1) foi excluída do 
Edital, conforme ERRATA 01. 
 
Quanto à restrição do edital de apresentação de atestação exclusiva de Projeto Executivo de 
Estações de Tratamento de Água (ETA), acreditamos que são projetos executivos distintos, 
onde os consultores existentes no mercado são especializados para tratamento de água ou 
tratamento de esgotos, distintamente, conforme exemplificação abaixo, com alguns nomes do 
mercado que possuem, inclusive, bibliografia publicada sobre a matéria. 
 
ETA 
- Luiz Di Bernardo 
- Marcos Rocha Vianna 
- Guilherme Julio Muller de Abreu Lima 
 
ETE 
- Eduardo Pacheco Jordão 
- Pedro Além Sobrinho 
- Marcos Von Sperling 
 
Ainda relacionado a este tópico, esclarecemos que a Estação Elevatória de Água Tratada 
será composta de conjuntos moto-bomba aptos a trabalhar com vazões muito elevadas 
associadas a alturas manométricas superiores a 100 m.c.a., o que lhe confere uma tipicidade 
que a diferença das estações elevatórias destinadas ao esgotamento sanitário e irrgação, 
sobretudo na solução a ser adotada a partir dos estudos dos transientes hidráulicos. 

 
 
 
Solicitamos confirmação de recebimento desta mensag em.  
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Amanda Ribeiro Frascino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
de Obras e Serviços de Engenharia 


