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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 HENRIX 
ARQUITETURA em 25/08/2015, por meio do seu representante Sr. Márcio Henriques 
de Souza. 

 
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. No dia 25/08/2015, a empresa em tela apresentou o pedido de esclarecimentos 
a referida carta-convite. Deste modo, estando tempestiva a solicitação 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 HENRIX ARQUITETURA, por meio de seu representante, 
apresentou o seguinte pedido de esclarecimento: 
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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 apresentou suas respostas, a saber: 
 
 Senhor Presidente da CPL, 

 

 Em atendimento a informação nº 188/2015-Licitações e Contratos, segue abaixo a resposta 

para cada questionamento apresentado:  

 

 
R: Não há necessidade de se comprovar quantidade mínima de área no atestado que será 

apresentado. 

 

 
R: Sim, compatíveis com o objeto desta carta-convite. 

 

 
R: Não será exigido o registro em conselho de classe, do atestado técnico-operacional, haja 

vista que não está demonstrado que tal exigência é indispensável para garantia do 

cumprimento dos serviços que será contratado, em respeito ao art. 3ª da Lei n. 8.666/1993 e ao 

princípio da razoabilidade, previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; (Acórdão 

nº 2717-50/2008-Plenário. Relator: Marcos Bemquerer Costa). 

 

 

 
R: Sim, mediante apresentação de cópia autenticada  

 

 
R: Sim, serão aceitos desde que seja apresentadas as referidas cópias autenticadas. 

 

 

R: Sim, destaque-se que a jurisprudência nesta do TCU é pacífica no sentido de reconhecer 

que o profissional apontado a atender às exigências de qualificação técnico-profissional possa 

ser vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo 

com a legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo trabalhista com a 



 

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 

empresa licitante (Acórdãos 2.297/2005, 361/2006, 291/2007 e 597/2007, 1.110/2007, todos 

do Plenário).  

 

 
R: Sim, deverá ser apresentados estudos de implementação no terreno e volumétrico, 

respeitando a legislação existente. 

 

 
 

R: Na sede do CFMV situada no SIA – Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – Brasília/DF, ou em outro 

local determinado pelo contratante, desde que realizada em Brasília. 

 
5 - DA CONCLUSÃO 
 
5.1 Diante do exposto, estando esclarecidos os questionamentos apresentados pela 
empresa em tela, informo a todos os interessados que será mantida a data da sessão pública 
para o dia 02 de setembro de 2015.  

 
 

Brasília, 28 de agosto de 2015. 
 
 
 

Michel de Lima 
Presidente da CPL 

Matr. CFMV nº 0449 
 
 


