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Perguntas e Respostas III 

01 

Pergunta  
1) Como a Licitação é regida pela NCCA ( Noma de Compras, Contra-

tações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, 

pergunta-se: 

 

a) Qual a legislação dá respaldo legal a Norma/Regulamento? 

 

Resposta 

 

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil possui norma própria de 

Avaliação Competitiva, denominada NCCA – NORMA DE COMPRAS, CON-

TRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU 

– BRASIL, não sendo subordinada à Lei 8.666/93 e à Lei 10.520/02. Sali-

enta-se ainda que a informação quanto à normativa utilizada está contida 

no item 1.2 do Edital em epígrafe. Esta consideração é importante para que 

sejam dirimidas eventuais dúvidas quanto à norma aplicável ao caso.  

Cabe esclarecer ainda que a Fundação PTI-BR é pessoa jurídica de direito 

PRIVADO, conforme rege seu estatuto, não podendo ser confundida com 

Pessoa Jurídica de direito PÚBLICO.  

 

02 

Pergunta  
1) O edital no item 2.3 – informa que faz parte do Termo de Referência 

indicação de Mapas Projetos. 

 

a) analisando os desenhos não seriam apenas esboços? Pois, o ob-

jeto versa sobre Estudo Preliminar e Anteprojeto? 

 

b) como o estudo preliminar e anteprojeto são esboços de um f 

visando determinar a melhor solução, a licitação de menor preço 

é a mais adequada? 
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Resposta 

 

a) analisando os desenhos não seriam apenas esboços? Pois, o objeto 

versa sobre Estudo Preliminar e Anteprojeto? 

 

RESPOSTA: Os mapas que foram disponibilizados nos anexos são apenas 

para referenciar a área delimitada do objeto à ser contratado.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Como o estudo preliminar e anteprojeto são esboços de um f visando 

determinar a melhor solução, a licitação de menor preço é a mais 

adequada? 

 

RESPOSTA: Baseado nas informações disponibilizadas no edital, a 

contratante entende que a busca pelo menor preço é a mais viável. 

 

03  

Pergunta 1) No termo de Referência página 15, item 5, estabelece que: “A com-

provação de vinculação dos profissionais com a proponente deverá 

atender aos seguintes requisitos, listando várias opções." (grifo 

nosso) 

- Elas são excludentes entre si,  ou  seja,  atendendo  uma  das 

exigências para cada profissional, se excluí as demais? 

 

Resposta 

 

Sim, atendendo um dos requisitos, os demais não serão necessários.  

 

04 

Pergunta 1) No Termo de Referência, página 16, item VII, (primeiro) exige: 

- “Profissional sênior (coordenador   geral)   –   Atestado   

que comprove experiência em coordenação, super-

visão ou fiscalização de serviços similares)...” Como  será  

avaliado  o nível de experiência do profissional sênior? 

quantos anos de formação são necessários para ser consi-

derado engenheiro sênior? 

- No edital exige-se uma equipe técnica - 
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▪ Profissional sênior (coordenador geral) – Atestado que com-

prove experiência em coordenação, supervisão ou fiscali-

zação de serviços similares; 

▪ Engenheiro(a) Civil – Atestado que comprove que o profissi-

onal já elaborou projetos de arte especial, em condições 

similares ao objeto desta contratação; 

▪ Arquiteto(a) Especialista em Planejamento Urbano e Infra-

estrutura – Atestado que comprove que o profissional já 

elaborou projetos de cunho urbanístico, em condições si-

milares ao objeto desta contratação; 

▪ Engenheiro Florestal e/ou Biólogo e/ou Engenheiro Agrô-

nomo - Atestado que comprove que desenvolveu projetos 

de impacto ambiental em condições similares ao objeto 

desta contratação. 

▪ Engenheiro Especialista em Trânsito - Atestado que com-

prove que o profissional já elaborou projetos em condições 

similares ao objeto desta contratação; 

 Assim, questiona-se se um mesmo engenheiro e arquiteto 

pode apresentar acervo para dois projetos? Por exemplo, o 

arquiteto pode apresentar acervo em planejamento urbano 

e infraestrutura, e em projetos que comprovem especiali-

dade em trânsito? 

 

Resposta 

 
1) No Termo de Referência, página 16, item VII, (primeiro) exige: 

- “Profissional sênior (coordenador   geral)   –   Atestado   

que comprove experiência em coordenação, supervisão ou 

fiscalização de serviços similares)...” Como  será  avaliado  

o nível de experiência do profissional sênior? quantos 

anos de formação são necessários para ser considerado 

engenheiro sênior? 
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RESPOSTA: Para ser considerado profissional sênior, é necessário o 

atendimento dos requisitos mínimos citados: “Atestado   que comprove 

experiência em coordenação, supervisão ou fiscalização de serviços 

similares”. Não é necessário período mínimo de formação para ser 

considerado profissional sênior. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“...Assim, questiona-se se um mesmo engenheiro e arquiteto pode 

apresentar acervo para dois projetos? Por exemplo, o arquiteto pode 

apresentar acervo em planejamento urbano e infraestrutura, e em projetos 

que comprovem especialidade em trânsito?” 

 

RESPOSTA: Sim, o mesmo profissional pode apresentar mais de uma 

competência desde que comprovadas as capacitações conforme solicitado.  

 

05 

 

 

Pergunta 

 

1) No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: 

-Contratação Integrada – Não pagamento de serviços se não forem 

atingidos os níveis. Quais são os parâmetros de níveis e onde 

estão estabelecidos? 

Contratação de seguro de performance. É obrigatório? 

 Observe-se que estamos analisando licitação de menor 

preço. Remuneração de risco. O que significa?  

 

-Não aprovação da solução apresentada pelo Contratado em seu 

projeto. 

Quais são os critérios para a não aprovação. A contratação é de 

estudo preliminar e anteprojeto.  

 

- Licenças prévias são obrigações da contratante na fase de plane-

jamento do empreendimento?  

As licenças devem constar do estudo preliminar, inclusive os custos, 

porém, a contratada não pode ser responsável pelo pagamento 

das licenças. 

 

-Estudos e análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a 

cada um dos equipamentos que serão construídos/implemen-

tados. 
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O texto não tem relação com ao objeto licitado. 

Modificações das especificações, ampliação do objeto – 

reequilíbrio econômico-financeiro. Não é reequilíbrio 

previsto em lei e no regramento da contratante, mas, sim, 

alteração de objeto com limite de 25% previsto no próprio 

edital. 

- Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência 

de equipamentos. - A contratada não consegue atingir requisi-

tos de qualidade. Quais? Contratação integrada- seguro de per-

formance- seguro de risco de engenharia. Onde estão exigidos? 

Como será analisado? Quais são os parâmetros?  

Incompatibilidade total com o objeto licitado, começando pelo re-

gime de contratação. 

-  Inflação/flutuação de câmbio/ aumento de insumos despro-

porcionais – reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro. Am-

bos são previstos em lei, não podem ser considerados como 

riscos não previstos. 

- Caso imprevisto ou força maior roubos/furtos/destruição de 

equipamentos da contratada/ seguro de risco/ reequilíbrio do 

cronograma/alocação da contratada. São os previstos em Lei, 

não podem estar na matriz de risco 

 

 

Resposta 

 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: 

Contratação Integrada – Não pagamento de serviços se não forem atingidos 

os níveis. Quais são os parâmetros de níveis e onde estão estabelecidos?” 

 

RESPOSTA: Os parâmetros estabelecidos que serão avaliados, estão 

descritos no decorrer do Memorial Descritivo (Anexo XI) e TR. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

Contratação de seguro de performance. É obrigatório?” 

 

RESPOSTA: Não é obrigatório, é apenas uma forma de mitigação de riscos. 

A única garantia obrigatória é o cumprimento descrito no item 11 do TR, 

conforme segue:  

“11. DA GARANTIA E CUMPRIMENTO DO CONTRATO  

11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, até o 10º (décimo) dia útil 

posterior à emissão do termo de início do contrato, a Garantia Financeira 

do Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total 
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contratado, a se manter vigente e atualizado durante o durante o período 

de execução contratual,...” 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

Observe-se que estamos analisando licitação de menor preço. 

Remuneração de risco. O que significa?” 

 

RESPOSTA: A remuneração de risco, é uma reserva de valor que a 

contratada mantém como forma de mitigar os possíveis riscos. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

Não aprovação da solução apresentada pelo Contratado em seu projeto. 

Quais são os critérios para a não aprovação. A contratação é de estudo 

preliminar e anteprojeto.  

 

RESPOSTA: Os critérios para a não aprovação das entregas, confere o não 

atendimento dos requisitos mínimos descritos no TR, Memorial Descritivo e 

demais anexos.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

- Licenças prévias são obrigações da contratante na fase de planejamento 

do empreendimento?  

As licenças devem constar do estudo preliminar, inclusive os custos, po-

rém, a contratada não pode ser responsável pelo pagamento das licenças.” 

 

RESPOSTA: No material disposto, não há a descrição da necessidade de 

entrega de Licença Prévia. Conforme o item 3 (tanto do TR, como do Me-

morial), solicita-se apenas o RAS (Relatório Ambiental Simplificado). Caso 

a contratada entenda que é necessária a elaboração de demais entregas 

referentes ao tema (como a Licença Prévia), a mesma deverá solicitar e 

justificar à contratante, para que a mesma avalie o pedido.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

- Estudos e análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a cada um 

dos equipamentos que serão construídos/implementados. 

O texto não tem relação com ao objeto licitado. 
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Modificações das especificações, ampliação do objeto – reequilíbrio 

econômico-financeiro. Não é reequilíbrio previsto em lei e no 

regramento da contratante, mas, sim, alteração de objeto com limite de 

25% previsto no próprio edital.” 

 

RESPOSTA: Conforme citado no item 1.2 do TR “O objeto engloba estudos 

e projetos visando especificamente o tratamento urbanístico e viário...”.  

Entende-se por tratamento urbanístico, toda e qualquer intervenção que 

vise a melhora do meio urbano, envolvendo implementação de 

equipamentos e/ou elementos que qualifiquem os espaços citadinos. 

De acordo com os itens 1.4, 3.1, 3.2, 5.4 e 6.12 do Termo de Referência, 

as descrições inseridas nos anexos do presente Edital, configuram parte do 

objeto contratado, conforme segue:  

 

 

 

OBS: item 3.0 – Memorial Descritivo: Descrição do Serviço   

 

 

http://www.pti.org.br/


Av. Presidente Tancredo Neves, 6731 
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR 
Tel. (45) 3576-7200 
Fax. (45) 3576-7199 – www.pti.org.br 
 
 

PROCESSO Nº. 1241/2021 EDITAL Nº. 0015/2021 

 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil – Processo 1241/2021 Edital 0015/2021   8/10 

 

 

 

 

Portanto, conforme apontado, o Memorial Descritivo incluindo TODOS OS 

ANEXOS, COMPLEMENTAM o TR e vice-versa. Logo, toda e qualquer 

informação constante nos mesmos, formam parte do objeto à ser 

contratado. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de 

equipamentos. - A contratada não consegue atingir requisitos de qualidade. 

Quais? “ 

 

RESPOSTA: Todos os requisitos de qualidade à serem avaliados estão 

descritos no decorrer do Termo de Referência e Memorial Descritivo (Anexo 

XI). 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

Contratação integrada- seguro de performance- seguro de risco de 

engenharia. Onde estão exigidos? Como será analisado? Quais são os 

parâmetros?”  

 

RESPOSTA: Não é uma exigência e sim uma forma de mitigação.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

- Inflação/flutuação de câmbio/ aumento de insumos desproporcionais – 

reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro. Ambos são previstos em lei, 

não podem ser considerados como riscos não previstos.” 

 

RESPOSTA: A contratante entende que, mesmo que previsto em lei, o risco 

citado deve ser apontado na Matriz de Risco, como forma de esclarecer 

como será tratado e quem será o responsável caso ocorra o citado evento.    

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“No Anexo XVIII – Matriz de Risco foram encontradas as seguintes 

impropriedades: .... 

- Caso imprevisto ou força maior roubos/furtos/destruição de equipamen-

tos da contratada/ seguro de risco/ reequilíbrio do cronograma/alocação 

da contratada. São os previstos em Lei, não podem estar na matriz de 

risco.” 

 

RESPOSTA: A contratante entende que, mesmo que previsto em lei, o risco 

citado deve ser apontado na Matriz de Risco, como forma de esclarecer 

como será tratado e quem será o responsável caso ocorra o citado evento.    

 

06 

Pergunta 

 

1) O edital dispõe que o modo de disputa é menor preço por lances 

públicos, como regime de preço global. No entanto, o contrato des-

creve que o regime é integral. O que prevalece o regime integral ou 

de preço global 

 

Resposta 

 

Conforme o item 1.4 do Termo de Referência, este dispõe: 

 

1.4 A referida contratação será realizada pelo regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo menor preço, com custo máximo 

global de referência de R$ 1.126.029,33. O orçamento base de referência 

da contratação foi estimado com base em cotações de mercado, cabendo à 

contratada a análise minuciosa dos documentos integrantes do Termo de 

Referência para elaboração de sua proposta, levando em consideração todos 

os anexos constantes. 

 

 

No edital, o item 16.1, este dispõe: 
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16.1 O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE 

(ÚNICO), observadas as especificações técnicas definidas no ANEXO I – 

Termo de Referência bem como os procedimentos exigidos neste Edital. 

O termo “regime por empreitada” difere do termo “critério de julgamento”. 

São situações distintas, portanto não há que se comparar. 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 24 de março de 2022 

 

 

 

 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva – Fundação PTI-BR 
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