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CARTA-CONVITE Nº 001/2015 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura, para 
executar os serviços técnicos de assessoria/consultoria para elaboração do programa de 
necessidades, escopo de projetos, elaboração de peças técnicas, acompanhamento e 
assessoramento do processo licitatório, em conformidade com as especificações técnicas 
constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
1 – DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO 
 
1.1.  À Comissão Permanente de Licitação -CPL, por força da Portaria nº 63, de 26 de 
dezembro de 2014, detém a competência para dirimir quaisquer dúvidas/esclarecimentos 
e/ou impugnação à Carta-Convite nº 01/2015. 
 
2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  
 
2.1.  Trata-se do pedido de esclarecimentos à Carta-Convite nº 001/2015, referente ao 
processo administrativo n.º 6173/2014, encaminhado pela empresa JOTA CONST 
ENGENHARIA em 13/08/2015, por meio do seu representante Sr. João Carlos de Sá dos 
Santos.  

 
2.1.1. A Carta-Convite dispõe no item 18.1. que "Quaisquer dúvidas porventura existentes 
sobre o disposto na presente Carta-Convite deverão ser objeto de consulta, por escrito, a 
Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 
anteriores à data de abertura do certame". 
 
2.2.2. Embora a solicitação de esclarecimento não tenha sido protocolizada diretamente 
no CFMV, ela foi enviada via e-mail no dia 13/08/2015, um dia após o envio da referida 
Carta-Convite às empresas convidadas. Deste modo, considerando a tempestividade do 
pedido, bem como a importância do conteúdo apresentado, é dever desta administração 
acolher a manifestação apresentada, visando assegurara a eficiência/finalidade do 
procedimento licitatório.  
 

3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
3.1.  A empresa JOTA CONST ENGENHARIA, por meio de seu representante, 
apresentou o seguinte pedido de esclarecimento: 
 

1) Iten 9.8 do Edital informa de a vencedora será a que apresentar MENOR PREÇO 
GLOBAL; porém no ítem 8.3 do Termo de Referência diz que “os preços unitários não devem 
ser superiores ao dos valores de referência para cada subitem”. 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

Pergunta: O processo será por preço Global ou por Preço Unitário? O “jogo de planilha” 
citado, existe em planilhas com itens de obras, que envolvem quantitativos no pleiteio de 
aditivos. No caso de serviços isso não ocorre, pois cada etapa é o serviço à ser executado, ou 
fase à ser executada. Para evitar o desembolso de maiores valores por etapas o ideal seria 
determinar os pagamentos por percentuais em cada etapa. 
 
2) 10.1.3 Qualificação técnica (Edital): exige-se atestados de capacidade de elementos não 
compatíveis com o objeto, uma vez que o objeto não trata-se de Elaboração de Projetos; e 
sim, de Assessoria/Consultoria. Estas atividades são distintas perante ao CREA e/ou 
CAU. É como se vocês estivem contratando um serviço e solicitando qualificação técnica para 
outro. Para exercer as funções “OBJETO” do Convite, qualquer profissional habilitado pode 
fazer isso. Diferentemente de Elaboração de Projetos, que neste caso seria necessário uma 
equipe multidisciplinar. 
 
Por exemplo, eu sou consultor técnico da ONU (Organização das Nações Unidas) para fazer 
exatamente o que querem no objeto de vocês. Pra isso eu não preciso demonstrar ter Elaborado 
Projetos, uma vez que a atividade exercida é outra. 
 
Sem mais pra o momento, aguardo resposta acerca dos questionamentos. 
 
Obrigado. 

 
4 - DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DO CFMV 
 
4.1 Após o recebimento da solicitação de esclarecimentos, o pedido foi encaminhado para 
área demandante da solicitação, onde após reunião com equipe envolvida no projeto, 
deliberou-se pela necessidade de ajustar o Termo de Referência e a Carta-Convite nº 
01/2015.  
 
5 - DA CONCLUSÃO 
 
5.1 Diante do exposto, esta Comissão decide pelo cancelamento da sessão de abertura 
marcada para o dia 24/08/15 às 10h, e que realizará os ajustes necessários na Carta-Convite 
nº 01/2015, assim como reenviará um novo convite às empresas. 

 
 

Brasília, 21 de agosto de 2015. 
 
 
 

Michel de Lima 
Presidente da CPL 
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