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ESCLARECIMENTO Nº 02 
 
Concorrência nº 001/2014 - Protocolo nº 062/2014 
Objeto:Outorga onerosa de concessão de serviço público com a exploração econômica, em caráter 

exclusivo, de vagas de estacionamentos rotativos em vias e logradouros públicos do 
município de campinas, visando a prestação de serviços em substituição ao sistema atual da 
chamada "zona azul", bem como a sua ampliação, a execução de obras, o fornecimento, a 
instalação, a implantação, a divulgação, a operação, a manutenção e a gestão dos sistemas 
digitais, dos equipamentos e das comunicações necessárias à operacionalização do sistema, 
executando a demarcação e gestão de 9.620 vagas, com exploração econômica de 8.000 
delas, através do referido sistema digital de estacionamento regulamentado rotativo pago. 

 
 
Considerando os questionamentos apresentados no dia 22/12/2014, a EMDEC vem prestar os 
devidos esclarecimentos: 
 
 

1) Em se tratando de consórcio de empresas e na eventualidade de uma das consorciadas não 
possuir em seu objeto social atividades relacionadas aos serviços de engenharia, arquitetura 
ou administração (como, por exemplo, um Banco, Fundo de Investimento, etc.), indagamos: 
será necessário que a referida empresa consorciada apresente cadastro no órgão de classe 
(CREA, CRA e/ou CAU)? 
 
R: As exigências do Edital e de seus Anexos devem ser cumpridas. O item 17.8.1 exige: 
registro ou inscrição da LICITANTE em Conselho Regional de Classe onde se localiza sua 
sede, com validade no presente exercício e com todas as informações atualizadas. O Edital e 
seus Anexos não estabelecem em qual Conselho a licitante deve estar registrada. 

 
 
2) Em se tratando de consórcio de empresas e na eventualidade de uma das consorciadas não 

possuir em seu objeto social atividades relacionadas aos serviços de engenharia, arquitetura 
ou administração (como, por exemplo, um Banco, Fundo de Investimento, etc.), indagamos: 
será necessário que a referida empresa consorciada comprove possuir em seu quadro 
permanente, como empregado, contratado autônomo, sócio ou dirigente um Arquiteto e/ou 
Engenheiro e um Administrador de Empresas, detentores de atestados de capacidade 
técnica compatíveis com os serviços objeto desta licitação? 
 
R: Sim. Conforme item 17.8.2.: Para fins de capacitação técnico-profissional, demonstração 
de que a LICITANTE possui em seu quadro permanente, como empregado, contratado 
autônomo, sócio ou dirigente um Arquiteto e/ou Engenheiro e um Administrador de 
Empresas, detentores de atestados de capacidade técnica compatíveis com os serviços 
objeto desta licitação. 
 
 

3) Em se tratando de consórcio de empresas, todas as integrantes deverão atender ao exigido 
no item 17.8.2 ou será aceita a habilitação do consórcio se apenas uma das consorciadas 
cumprir integralmente a exigência do referido item? 
 
R: Deve ser observado o item 11.4 do Edital abaixo transcrito: 
11.4. Quanto à apresentação de documentação pelas empresas consorciadas: 
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11.4.1. Cada empresa do consórcio deverá apresentar, individualmente, toda a 
documentação solicitada no item 17 deste EDITAL. 
11.4.2. Na comprovação da qualificação técnica serão considerados os somatórios dos 
quantitativos das certidões e acervos técnicos e dos atestados de responsabilidade de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira o somatório dos valores de 
cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, acrescidos de 20% (vinte por 
cento) em relação aos valores exigidos para LICITANTE individual.  
11.4.3. A Comprovação do cumprimento do disposto no item 12 e no item 14, ambos deste 
EDITAL, poderá ser feita por qualquer dos consorciados. 
 
 

4) Os representantes credenciados deverão firmar todas as declarações contidas no anexo V 
do edital, ainda que em alguns modelos esteja mencionado e conste local apenas para 
assinatura do representante legal da empresa e não do credenciado? 
 
R: Desde que comprove os poderes legais para tanto, o representante credenciado poderá 
assinar como representante legal. 

 
 
Tendo em vista que os esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, fica mantida a data 
da sessão de entrega e abertura dos envelopes.  
 
 
Campinas, 29 de dezembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
Carlos José Barreiro 
Presidente da EMDEC 
 
 


