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Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 003/2018.

Boa tarde.

Senhor Licitante,

Segue a aixo a esposta ao pedido de es la e i e tos soli itados.

I fo o ai da ue os do u e tos e  a exo ta  estão dispo í eis o site da P efeitu a Mu i ipal. 

Ate iosa e te,

Ali e A a tes Co ea 
P eside te da CPL  

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
65 3688 8020 / 8443 1238
licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

De: Legislação U a a PMVG 
Enviado:  de ja ei o de  :  
Pa a: Li itação Ad i ist ação PMVG 
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA / .

Bo  dia Ali e! 

Segue a aixo os es la e i e tos feitos pelo IBAM: 

P i ei a e te  i po ta te i fo a  ue foi pu li ado dia / / , e ata ue está dispo í el o site da
P efeitu a Mu i ipal de Vá zea G a de at a s do
e de eço: h�p:// . a zeag a de. t.go . /sto age/A ui os/ f a fe e d f fff a .pdf 

Co  elação ao ite  .  

a  A referência quanto a população é o CENSO do IBGE de 2010, e com relação aos atestados serão aceitos o de
população igual ou superior ao do Município de Várzea Grande - MT. 

b) Tanto o Sistema CREA/ CONFEA quanto o CAU, possuem resoluções que determinam que os acervos técnicos das
empresas estão em nomes dos seus técnicos, portanto os documentos comprobatórios deverão ser apresentados em
nome dos técnicos com ART ou RRT de Cargo e Função em nome da empresa licitante.

c) Se dará pelo CAT - que é a Certidão de Acervo técnico do profissional.

Licitação Administração PMVG

seg 29-01-2018 15:26

Para:Legislação Urbana PMVG <legis.urb@varzeagrande.mt.gov.br>;

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/storage/Arquivos/bf8a80bfe1cbec7d03615f4fffc53bab.pdf
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d) Com relação critério de população ser restrito esse universo de municípios com população igual ou superior a Várzea
Grande, venho por meio deste informar que de acordo com o IBGE existem mais de 100 municípios brasileiros com
população igual ou superior a Várzea Grande. Com relação a exigência de apresentar três experiências o texto foi
alterado pela publicação da ERRATA dia 23/01/2018.

e  Apesa  dos t a alhos suge idos seja  o elatos ao o jeto dessa li itação, opta os po  soli ita  ape as
expe i ias iguais ao do o jeto desse e ta e. 

f  Co  a pu li ação da ERRATA, tais p ofissio ais tais p ofissio ais ão são ais u a exig ia e passa  a
i teg a  a e uipe t i a e a o ta  po tos a P oposta T i a. 

Co  elação ao ite  . .   

g  A edação do Ite  foi alte ada o fo e ERRATA pu li ada / / . 

h  A po tuação se á o putada da segui te a ei a: Se o it io foi todo ate dido po tuação total, se ão
ate dido po tuação ze ada, ou e  asos espe ífi os po tuação o putada po  atestado, o fo e p e isto

o ite . E  asos de pa ialidade e te de-se ue o ite  ão foi total e te ate dido po ta do po tuação
se á ze ada. 

Co  elação a pe gu ta de u e o . 

Todos os do u e tos p e isa  se  aute � ados o fo e p e  o ite  . . , e e  asos de do u e tação
ue se epita as es as pode  se  aute � as po  e o da CPL Co issão Pe a e te de Li itação  a tes

da sessão e  dia a te io . 
        

 
A . Me. Enodes Soa es Fe ei a

P eside te da Co issão Ad i ist a� a de
Estudo e Re isão da Legislação U a a da

P efeitu a Mu i ipal de Vá zea G a de - MT

De: Li itação Ad i ist ação PMVG 
Enviado:  de ja ei o de  :  
Pa a: Legislação U a a PMVG 
Assunto: F : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA / .

Bom dia. 

Segue abaixo pedido de esclarecimento para manifestação. 

Atenciosamente, 

Aline Arantes Correa 
Presidente CPL 

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
65 3688 8020 / 8443 1238
licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/


29/01/2018 Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 00... - Licitação Administração PMVG

https://exchange.embratelmail.com.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADRhOWZhNGFlLTM1ZWQtNDMwYS1iN2JlLThhOTE… 3/3

De: Fa� a Lopes <fa� a.lopes@i a .o g. > 
Enviado:  de ja ei o de  :  
Pa a: Li itação Ad i ist ação PMVG 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA / .

Prezados,  
O IBAM encaminha nossas questões relativas a Concorrência Pública nº 003/2018.  

1. O item 10.3 do Edital apresenta quadro de parâmetros para pontuação da proposta técnica. Sobre esse quadro,
apresentamos as seguintes questões:

a. Quando se solicita “apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por Município de igual
população a Várzea Grande, em nome da licitante, comprovando a execução dos serviços de elaboração ou
revisão de Plano Diretor, já concluído”, pode-se entender que a população de referência a ser considerada será a
definida pelo Censo 2010 do IBGE? Pode-se entender que se admitirá atestados de municípios com população
igual ou superior à de Várzea Grande, correto?

b. O segundo item do quadro sugere que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) solicitada seja em nome da licitante.
Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) não emite CAT de empresa, mas apenas de
profissionais, qual documento deve ser apresentado para atendimento a esse critério de pontuação?

c. A comprovação de participação anterior na coordenação/participação de equipe técnica de elaboração ou revisão
de plano diretor se dará pela apresentação de um dos documentos indicados ou pela apresentação
necessariamente de todos eles (CAT, ART, Atestado do Contratante)?

d. Considerando ser absolutamente restrito o universo de municípios com população igual ou superior à de Várzea
Grande para se exigir que o coordenador técnico apresente três experiências de coordenação de planos diretores
para municípios desse porte, consultamos sobre a possibilidade de revisão de tal critério.

e. Em continuidade ao item anterior, além da revisão do critério de população, consultamos sobre a possibilidade de
ser consideradas como válidas experiências de coordenação de outros tipos de trabalho na área de
desenvolvimento urbano, como por exemplo, planos de habitação, planos de ação para cidades sustentáveis,
planos integrados, entre outros que também podem demonstrar a capacidade técnica do profissional para a
função de coordenação.

f. Considerando que, até o presente momento, provavelmente muito poucas equipes técnicas para
elaboração/revisão de planos diretores municipais contaram com geólogos ou administradores, seria possível rever
tal critério? Nesse caso, permanecendo apenas a exigência de contar com tais profissionais na equipe técnica?

2. O item 10.4.1. do Edital informa que “serão desclassificadas as licitantes que obtiverem pontuação igual a zero em
um dos sub itens do item 10.3.”. Sendo assim, perguntamos:

g. Se um dos profissionais não atender plenamente os critérios indicados, a licitante estará eliminada do certame?

h. Não sendo caso de desclassificação, como serão computados os pontos de um profissional caso atenda apenas
parcialmente os critérios indicados?

        
   3) Todos os documentos precisam ser autenticados? Caso positivo, se houver algum documento que se repita para as

comprovações tanto da empresa como dos técnicos, podemos usar carimbo informando a página que         se encontra a
autenticação evitando mais custos?

Ficamos no aguardo para dar prosseguimento a elaboração da melhor proposta para o Município.  

Att,   

  


