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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 01-053.057/19-67 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO SMOBI 010/2020 – CC 

 

OBJETO: Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de 

projetos de engenharia para demolição de edificação existente e projeto paisagístico de 

área pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube. 

 

IMPUGNANTE: CAU/MG – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais 

 

 

I- PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

 A presente impugnação foi encaminhada via email no dia 19 de maio de 2020. A 

sessão de abertura da licitação está agendada para o dia 15/06/2020. Dessa forma, o prazo 

para impugnação do edital da licitação SMOBI 010-2020 CC findará em 4 de junho de 

2020, quinto dia útil anterior à abertura do certame, nos termos do item 6.2 do edital, 

sendo esta  tempestiva. 

 

  

II- DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

 

 Trata-se de impugnação aviada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Minas Gerais – CAU-MG, em face do edital da licitação SMOBI 010-2020 CC, cujo 

objeto é a “Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração 

de projetos de engenharia para demolição de edificação existente e projeto paisagístico 

de área pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube”. 

Em síntese, o CAU-MG impugnou as exigências de qualificação técnica dispostas 
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no item 10.1.3  do edital, abaixo transcritas: 

 

10.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 01 

(...) 

10.1.3. Qualificação Técnica 

10.1.3.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente; 

10.1.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(s) 

profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da 

licitante, executou(aram), na qualidade de responsável(is) técnico(s), 

serviços de elaboração de projetos de demolições de estruturas em 

concreto armado. 

(…) 

10.1.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que 

a licitante executou, diretamente, como contratada principal elaboração 

de projetos de demolição e comprovar a execução dos seguintes serviços e 

atividades relevantes, com quantitativos mínimos descritos a seguir: 

10.1.3.3.1. elaboração de projetos de demolições de estruturas em 

concreto armado – 750m².” 

 

Em sua impugnação, argumenta que as exigências de comprovação de capacidade 

técnica são insuficientes para garantir a adequada execução dos serviços, que, além da 

demolição, envolvem o projeto paisagístico de área pública remanescente atualmente 

ocupada pelo Iate Tênis Clube e implicará em intervenção em um bem cultural, inserido 

no Conjunto Moderno da Pampulha. Sustenta que a execução dos serviços por 

profissionais que não possuam a devida habilitação colocam em risco patrimônio cultural 

protegido. 

Ademais, sustenta que a execução de projeto arquitetônico, paisagístico, de 

restauro, no campo de atuação do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, é atividade 

do arquiteto e urbanista e que “ao não se exigir que o projeto paisagístico seja 

elaborado/coordenado por um profissional da Arquitetura e Urbanismo, e, que a equipe 

técnica seja coordenada/integrada por um desses profissionais, o Edital viola 
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frontalmente o art. 30, I e §1º, I, da Lei 8.666/93, pois abre espaço para que pessoas não 

habilitadas para a atividade objeto da concorrência possam nela concorrer”.  

 Requereu a alteração do edital nos seguintes termos: 

 

a) Seja acrescido no subitem 10.1.3.2 a exigência de apresentação de 

CAT-A (Certidão de Acervo Técnico com Atestado) expedida pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do profissional integrante 

do quadro permanente da licitante, que demonstre a execução, como 

responsável técnico (i) de projeto paisagístico; e (ii) de projeto de 

intervenção em Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico;  

b) Seja acrescido no subitem 10.1.3.3 a exigência de apresentação de 

atestado que comprove que a pessoa jurídica licitante executou, 

diretamente (i) projeto paisagístico; e (ii) projeto de intervenção em 

Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico;  

c) Seja incluído um profissional arquiteto e urbanista, devidamente 

registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, na Equipe 

Técnica Mínima prevista no item 6.3, do PROJETO BÁSICO DA 

LICITAÇÃO – ANEXO I, para coordenar os trabalhos previstos no escopo 

do Edital, e executar o projeto paisagístico previsto no item 4 do ANEXO 

I. 

 

É em síntese o relatório. 

 

III- DA ANÁLISE DE MÉRITO 

 

 A Comissão de Licitações solicitou à Diretoria de Projetos - área técnica 

responsável pela elaboração do projeto básico e fiscalização do contrato - manifestação 

acerca das alegações da impugnante. Em resposta, a área técnica apresentou nota técnica 

acompanhada de manifestação da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - 

DPCA da Fundação Municipal de Cultura, órgão responsável pela proteção do patrimônio 

histórico no âmbito municipal. A presente análise acata as justificativas e esclarecimentos  

constantes destas manifestações, a qual transcrevemos parcialmente como fundamento de 

análise e de decisão. 

  Primeiramente cumpre esclarecer que a realização da licitação tem por finalidade 
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o atendimento de decisão liminar concedida no processo judicial n.º. 5123763-

77.2019.8.13.0024, cujo autor é o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na qual 

foi determinado ao Município de Belo Horizonte a apresentação de projeto de engenharia 

para demolição das edificações anexas à sede do Iate Tênis Clube, edificações estas que 

não são parte integrante do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha ou 

Conjunto Moderno da Pampulha, bem cultural protegido nas esferas federal, estadual e 

municipal, devolvendo ao conjunto seus aspectos originais. 

 Conforme destacado na nota técnica apresentada por órgãos integrantes da 

Diretoria de Projetos da SUDECAP, o objeto da Licitação, conforme descrito no Edital 

em seu Anexo I, item 2, é a elaboração de projetos de demolição em edificação 

denominada Prédio da Academia e anexos, que em acordo com a justificativa ora 

apresentada no mesmo documento, item 3, são edificações construídas que não são parte 

integrante do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Pampulha, tombado em âmbito 

federal, estadual e municipal.  

 A DPCA manifestou-se no sentido de não considerar a edificação em questão 

(Anexo do Iate Tênis Clube) como sendo um bem de interesse cultural, posto que sobre 

ela não incide o instrumento do tombamento ou outra forma de acautelamento. Portanto, 

ao contrário do que alega o impugnante, a intervenção proposta não se dará em bem 

tombado, mas no anexo do clube, construção que impacta negativamente os bens 

protegidos, isto é, as edificações projetadas por Oscar Niemayer e Roberto Burle Marx 

em cooperação com outros artistas e que são reconhecidos como parte do Projeto original 

do Conjunto Moderno da Pampulha.  

 Esclareceu ainda que “o terreno que abriga o anexo não corresponde ao traçado 

original da Lagoa da Pampulha, tendo sido fruto de aterramento irregular promovido 

pelo Iate Tênis Clube. Trata-se de invasão de área pública, do espelho d’água da lagoa, 

que agride a paisagem local, descaracterizando a área em que se situa. Por esta razão, é 

consenso entre os órgãos de preservação do patrimônio que acompanham as ações 

tomadas pela Sudecap desde a preparação do edital, a saber, IPHAN, IEPHA e DPCA 

que, após a demolição da edificação irregular, a área deverá ser limpa, e que o projeto 

ora objeto de contratação, tenha como objetivo o retorno do traçado original da lagoa”. 

Portanto, não há que se exigir uma qualificação técnica maior do que a proposta no Edital 

010/2020 para a demolição de um imóvel sem interesse cultural.  

 Ademais, a Diretoria de Projetos esclareceu que “a elaboração do projeto 

paisagístico não tem como objetivo restabelecer, neste momento, as características 



 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI 

originais do Conjunto Moderno da Pampulha, considerado pela UNESCO como 

Patrimônio Cultural da Humanidade, e sim, unicamente, conforme Edital, item 4.6 do 

Anexo I, tratar as áreas remanescentes da demolição das edificações anexas à sede do 

Iate Tênis Clube. O mencionado projeto paisagístico terá por finalidade a proteção da 

superfície que ficará exposta pelo processo de demolição, prevendo a cobertura vegetal 

(forração do solo nú), a proteção das margens da Lagoa da Pampulha e a proteção do 

solo contra erosões ocasionadas pelas intempéries.”  

  Tendo em vista que não se trata de intervenção em bem tombado (posto que o 

anexo não tem proteção), nem de nova edificação em área protegida, não se mostra 

razoável exigir a comprovação de capacidade técnica dos profissionais ou da pessoa 

jurídica licitante, mediante apresentação de atestados de elaboração de projetos de 

intervenção em patrimônio histórico, cultural e artístico, conforme requerido pelo 

impugnante.  

 Conforme disposto no art. 30 da lei 8.666/93, as exigências de comprovação de 

capacidade técnica devem se limitar exclusivamente às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação. 

 Conforme exposto pela Diretoria de Projetos em nota técnica:  

 

“É recomendação dos órgãos de controle e prática da SUDECAP, a 

exigência de atestados nas Licitações, somente, dos itens mais relevantes 

da planilha orçamentária, seguindo critérios da “CURVA ABC”. No caso 

deste Empreendimento, itens com representatividade ≥ de 25% do valor da 

planilha. O serviço que se enquadra nesse critério são os Projetos de 

Demolição, o que exige não somente o conhecimento, mas o domínio do 

profissional na análise do comportamento das estruturas de concreto. Este 

critério está em consonância com o artigo 30 da Lei Federal n.º 

8.666/1993 no que se refere às parcelas de maior relevância e valor 

significativo, de acordo com a “CURVA ABC”.  

Devido as envoltórias das disciplinas referentes ao comportamento do 

Concreto Armado e possíveis riscos intrínsecos dos serviços de demolições 

dessas estruturas, foi exigido na Tabela 1, do item 6, do Anexo I do Edital, 

que o Coordenador do Contrato seja Profissional com experiência na 

supervisão ou coordenação de projetos de engenharia voltados para as 

áreas de edificações ou demolições.  
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 Da mesma forma, a DPCA entende que a qualificação mais importante a ser 

observada na contratação proposta refere-se a experiência em demolição, dada a 

complexidade técnica da ação que trata da demolição de um equipamento de grandes 

dimensões, demolição de um aterramento e reconstrução dos limites da Orla. Aponta que 

essa experiência mostra-se de fundamental importância para garantir que as demolições 

não causem danos aos bens tombados que se encontram nas imediações do anexo do Iate 

Tênis Clube, nem às demais construções em seus arredores.  

 Assim percebe-se que o edital adotou exigências de demonstração de capacidade 

técnica compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica ou econômica, não se 

afigurando legal, exigências de cunho restritivo, tais como as sugeridas pela impugnante. 

 Ao se restringir a exigência de capacidade técnica a elaboração de projetos de 

intervenção em bens tombados, o edital limitaria e muito o universo de participantes, 

restringindo indevidamente a competição, já que a intervenção não será feita no imóvel 

tombado e sim em anexo que não goza de proteção legal.  

 Ademais, a exigência não atenderia a sua principal finalidade, qual seja, garantir 

que os projetos sejam elaborados e coordenados por profissionais capacitados em projetos 

de estruturas de concreto armado, que entendam o risco intrínseco à demolição destas 

estruturas.  

 Em relação ao projeto paisagístico de recomposição da área remanescente, este 

deverá ser elaborado por profissional que detenha atribuições para tanto, não havendo 

exigência de que tal profissional integre a equipe técnica mínima, dada a baixa relevância 

das atividades no âmbito do contrato. Da mesma forma, não se exige a comprovação de 

capacidade técnica em projetos paisagísticos diante do baixo valor que o projeto 

representa perante o valor global do contrato e da baixa complexidade técnica, não se 

mostrando necessária a exigência de comprovação de capacidade técnica através da 

apresentação de atestados, conforme sugerido pela impugnante. 

 Sendo o objeto da licitação a demolição de estruturas não protegidas no âmbito do 

Patrimônio histórico e Cultural, não se verifica na hipótese, área de atuação privativa do 

profissional de arquitetura, não se justificando que o edital restrinja as atividades de 

elaboração de projetos e de coordenação exclusivamente a estes profissionais. 
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IV- DA DECISÃO 

 

 Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações julga 

IMPROCEDENTE a  impugnação apresentada pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU/MG, mantendo inalteradas as exigências de qualificação técnica e 

equipe técnica mínima constantes do edital da licitação SMOBI 010-2020 CC. 

  

 

Belo Horizonte, 01 de junho de 2020. 

 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020 

 

 

Kely Cristina Santos Venier     

 

 

Renato de Abreu Fortes                           Germano  Gonçalves dos Santos Filho 

 

   

Moacir José da Silva Carvalho                               Lucas Barbosa da Cunha  

 


