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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
PROCESSO LICITATORIO nº 46/2021 
OBJETO: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório 
Serpa, que visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o 
desenvolvimento municipal. 

 
REQUERENTE: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSLTORIA LTDA 
 
 
I – PEDIDO 

1. No item 5.3.3 do edital possui uma relação de profissionais que devem 
conter na equipe técnica, porém, no item 5.3.4, no item 6.1.1 e no item 
6.1.2.2, são relações de profissionais diferentes, qual está correta para 
montarmos a nossa habilitação? 

2. O CRC terá que ter as certidões atualizadas ou algo do tipo? Ele foi emitido 
no dia 22 de junho. 

II – RESPOSTA 
 
Quanto aio item 01 – Relação dos profissionais: 
 
 A relação de profissionais contido no edital, 5.33, 5.3.4, 6.1.1 e 6.1.2.2 não 
estão divergentes. Devido à impugnação do edital anterior, foi alterado a relação 
dos profissionais para ampliar a participação ou ainda por um Engenheiro Civil como  
corresponsável. Sendo assim, caso a empresa apresente como responsável um 
arquiteto, deverá apresentar  o acervo e documentação do arquiteto coordenador 
item 5.3.4.1.1 e o profissional arquiteto item 5.3.4.1.2, o qual poderá ser o mesmo 
profissional. Caso a empresa apresente o Engenheiro Civil como corresponsável, 
deverá apresentar o acervo e a documentação contida no item 5.3.4.1.3  a 
documentação do arquiteto item 5.3.4.1.2 e a documentação do engenheiro civil 
item 5.3.4.1.4. 
  

Quanto ao item 6.3 do termo de referencia, foi retirado do edital o profissional 
geólogo e por equivoco permaneceu no termo de referencia, porém, no edital esta 
descrito corretamente devendo ser seguida o descrito no edital. 

 
Quanto ao item 02 – Cadastro de Fornecedor 
 
a exigência legal de ter o cadastro de fornecedor para esta modalidade de 

licitação deve ser cumprida, como é sabido o cadastro deve estar com a 
documentação vigente e é dever da empresa manter os documentos atualizados. 
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Caso houver qualquer modificação na documentação, a empresa deverá atualizar o 
cadastro. 

 
Diante da solicitação acima, a comissão entende não ser necessária a 

alteração do edital, portanto, permanecerá a mesma data de abertura. 
 
 
Sem mais,  
 
Atenciosamente 
 

Honório Serpa, 21 de julho de 2021.  
 
 
 
 

Elisangela Macgnan 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


