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1) Pedimos esclarecer do que se trata a garantia citada no item 12.5.3 – b.1.3), ou 

seja, deve ser apresentada garantia da proposta? Qual o valor estimado objeto da 

contratação para se obter essa garantia? 

Não haverá garantia da proposta. O item 12.5.3 – b.1.3) deverá ser desconsiderado. 

Contudo, esclarece-se que haverá a garantia relativa a execução contratual, conforme 

previsão do item 17.3 do Edital.  

2) Entendemos que, para fins da Qualificação Técnica exigida no item 12.5.4, será 

necessária apenas a apresentação dos atestados do(s) profissional(is) que 

atende(m) as alíneas b.1 e b.2 do subitem 12.5.4.1, juntamente com a comprovação 

do registro ou inscrição na entidade profissional competente.  Pedimos confirmar 

nosso entendimento. 

Sim, o entendimento está correto. 

3) Sou da BREI, estruturadora e gestora de recursos de terceiros com base 

imobiliária e, estamos interessados em participar da licitação de 19/03. Estou com 

acesso ao edital e verifiquei que se estivermos participando de algum processo de 

consórcio não poderíamos participar dessa nova licitação. Participamos do pregão 

de 30/01 do Estado de SP e ficamos em segundo lugar. A BREI não entrou com 

recurso, mas 2 licitantes entraram e o processo de análise está em andamento. Com 

isso, podemos participar dessa licitação de 19/3? 

O fato de a empresa participar em outras licitações não impede sua participação no Pregão 

0001/2018-SPP ("Pregão Eletrônico").  

O Item 4.1.1 do Edital diz respeito às hipóteses de impedimento da participação no Pregão. 

Esclarece-se que estará impedida a empresa que (i) participar, ao mesmo tempo, em mais 

de um consórcio no Pregão Eletrônico; e (ii) a empresa que participar, ao mesmo tempo, 

de forma isolada e em consórcio, no Pregão Eletrônico. Tais vedações aplicam-se, 

inclusive, às empresas integrante do mesmo grupo econômico, nos termos do Item. 4.2 do 

Edital. 



4) Após breve leitura das atividade da contratada, gostaria de esclarecer, a 

atividade é totalmente voltada para a estruturação do negócio a nível de viabilizar a 

um resultado. A gestora e administradora da operação será uma segunda 

licitação/etapa diferente dessa vigente, correto? 

 

O objeto do presente Pregão Eletrônico está fixado no Item 2. do Edital e as atividades 

envolvidas estão descritas no Item 2 do Termo de Referência. Logo, não envolvem a 

contratação de Administradora e Gestora de qualquer operação. 

 

5) Considerando que a Licitante vencedora pretenda subcontratar a execução de 

parte dos serviços, conforme autoriza o item 17.2 do Edital, é obrigatória a 

habilitação da(s) subcontratada(s)? Em qual momento? Quais documentos da(s) 

subcontratada(s) devem ser remetidos à SPP? Será necessário que a(s) 

subcontratada(s) realize(m) seu cadastro no SICAF? 

 

A subcontratação será admitida nos termos previstos no instrumento convocatório, bem 

como será exigida a comprovação da viabilidade e satisfatoriedade da subcontratação. A 

Licitante Vencedora apresentará à SPP, quando da intenção de subcontratar, os 

documentos que comprovem que a subcontratada cumpre todas as condições de 

habilitação previstas no Edital. Quanto ao SICAF, esclarece-se que para a subcontratada 

não há necessidade de cadastrá-la. O cadastramento no SICAF diz respeito apenas às 

empresas licitantes que participarão do Pregão, organizadas em consórcio ou não, nos 

termos do item 3.1 do Edital. 

 

6) Como se dará o pedido para e a correspondente anuência da SPP, referente à(s) 

subcontratação(ões)? Qual é o prazo para retorno da SPP quanto à anuência ou não?  

 

A Contratada poderá subcontratar, conforme item 17.2.b. Nesse caso, a eventual intenção 

de subcontratação deverá ser submetida à prévia e expressa anuência da SPP. O prazo 

para a resposta da SPP será de até 5 (cinco) dias úteis, podendo, mediante justificativa, ser 

prorrogado para a adequada análise da documentação apresentada, com vistas à garantir 

a necessária habilitação profissional para execução dos serviços subcontratados. O pedido 

deverá ser dirigido por escrito e encaminhado ao endereço previsto no item 15.2., da 

minuta de Termo de Contrato. 

 



7) Além do disposto no Item 5.1 do Termo de Referência, existem outros critérios 

para a elaboração do Plano de Trabalho?  

 

Sim. O Termo de Referência estabelece outros critérios para elaboração do Plano de 

Trabalho, conforme as disposições dos itens “5” e “6”. Cite-se, como exemplo, a disposição 

do item 6.2., do Termo de Referência, que verifica que a Contratante disponibilizará 

informações essenciais para a elaboração do Plano de Trabalho, bem como as prioridades 

que deverão ser observadas na execução do Contrato.  

 

8) Não está claro no Edital, qual parte arcará com as despesas referentes à obtenção 

das certidões referentes aos 359 (trezentos e cinquenta e nove) imóveis objeto da 

licitação. Nesse sentido, questionamos a qual delas caberá arcar com este custo? À 

Contratante ou à Contratada?  

 

Caberá à Contratada. O preço que vigorará no Contrato será o ofertado pela Licitante. Esse 

preço incluirá todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos 

sociais, trabalhistas e fiscais, transporte etc., que recaiam sobre o objeto, designado pela 

Contratante, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu 

adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, 

conforme o item 16.2., do Edital. 

 

9) O vencedor do presente pregão poderia ser impedido de participar de alguma 

licitação futura que tivesse como objeto a alienação de algum dos imóveis, ou a 

administração e gestão de um fundo imobiliário para a Prefeitura de São Paulo? 

 

O entendimento desta SPP é o de que a Contratada no presente certame não estará 

impedida de participar de licitações futuras cujo objeto consista na alienação de algum dos 

imóveis municipais ou na administração e gestão do Fundo Imobiliário. O impedimento 

previsto no art. 9, I, da Lei 8.666/1993 restringe-se ao autor do "projeto básico ou 

executivo" de futura licitação ou execução de obra ou serviço de engenharia (art. 6º, IX, 

daLei 8.666/1993). 

 

Ademais, as minutas-padrão objeto do item 4.2., do Anexo I do Edital, consistem em 

documentos abstratos, padronizados, contendo apenas as regras de conteúdo geral, sem as 

especificações legalmente necessárias a qualquer futura licitação. Não contemplam a 

identificação precisa e concreta do objeto, a indicação dos elementos capazes de propiciar 



avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, a definição dos 

métodos, a estratégia de suprimento, o valor estimado em planilhas de acordo com o preço 

de mercado, o cronograma físico-financeiro e outros dados indispensáveis do projeto 

básico ou termo de referência definitivo que eventualmente pudessem limitar ou frustrar 

a competição ou sua realização. 

 

10) Anexo II do termo de referência, 1. Atividade 3.1.1. a) do TR: 

A análise preliminar descrita neste item deve considerar os seguintes parâmetros: 

Liquidez, valor, localização, etc. Especificamente para a obtenção do valor do 

imóvel, deve ser executada uma avaliação patrimonial de acordo com a norma 

ABNT NBR14.653? Caso negativo, como este valor deve ser obtido? 

 

A atividade de análise preliminar consistirá na priorização dos ativos imobiliários, 

baseada em parâmetros de mercado, dados técnicos e outras fontes mercadológicas, que 

deverão ser devidamente justificados.  

 

Esclarece-se, por fim, que não será necessária uma avaliação patrimonial, nos termos da 

norma ABNT NBR14.653. 

 

11) Anexo II do termo de referência, 2. Atividade 3.1.1. b) do TR: 

As taxas cartorárias e de órgãos competentes para obtenção da documentação dos 

imóveis serão pagas pelo vencedor? Em caso afirmativo, o vencedor fará jus ao 

ressarcimento destes valores? O que se entende como planta de implantação? A 

contratada deverá elaborar projetos de construção civil? 

 

Sim, as taxas serão pagas pelo vencedor. Não haverá ressarcimento. O preço que vigorará 

no Contrato será o ofertado pela Licitante. Esse preço incluirá todos os custos diretos e 

indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, transporte 

etc., que recaiam sobre o objeto, designado pela Contratante, e constituirá, a qualquer 

título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de 

modo que nenhuma outra remuneração será devida, conforme o item 16.2., do Edital.  

 

Informa-se, ainda, que planta de implantação consiste na elaboração de peça desenhada 

que incluirá a representação em planta dos elementos relativos aos dados básicos, com a 

indicação das localizações e dos polígonos dos imóveis.  

 



Conclui-se ressaltando que a Contratada não deverá elaborar projetos de construção civil.  

 

12) Anexo II do termo de referência, 2. Atividade 3.1.1. c) do TR: 

Para realização do levantamento quanto a situação fundiária de cada imóvel no que 

tange diferenças métricas tanto de área de terreno quanto de área construída, a 

contratada necessita executar os levantamentos planimétricos de cada propriedade. 

Este trabalho será realizado com todas as propriedades ou apenas com as 

propriedades que já apresentarem um problema de diferenças métricas? 

Atualmente existem quantas propriedades com este tipo de problema? 

 

A atividade do item em questão não se trata da realização de um levantamento 

planimétrico, assim como não consiste na regularização fundiária propriamente dita.  

 

Para a execução da atividade, a Contratada deverá realizar um levantamento da situação 

fundiária de cada imóvel, a partir da pesquisa realizada nos órgãos competentes, incluídos 

os serviços notarial e registral. Após tal pesquisa, a Contratada deverá buscar identificar, 

por exemplo: os principais obstáculos à alienação dos imóveis; quais os documentos 

faltantes necessários à obtenção das Matrículas dos imóveis que não as têm; e os 

principais fatores impeditivos de uma futura alienação (existência de ônus, penhoras, 

gravames, diferenças métricas etc.) ou de outras operações envolvendo veículos 

societários ou de mercado de capitais. 

 

13) Anexo II do termo de referência, 2. Atividade 3.1.1. e) do TR:  

A plotagem de cada imóvel em um mapa, no formato “KMZ ou “KML”, não deve ser 

entendido como georreferenciamento, e sim como uma estimativa das áreas com 

precisão inferior a métodos convencionais com auxílio de equipamentos como 

teodolitos, níveis, estação total, receptores GNSS e remotos como restituições 

aerofotogramétricas, restituições por imagens orbitais, laser scanning terrestre, 

aerotransportado etc. O produto desta estimativa de área de cada um dos imóveis é 

um arquivo de baixa precisão e não deve ser utilizado para identificação de 

necessidade de regularização fundiária. Desta forma, entendemos que os arquivos 

serão utilizados apenas para localização das áreas, correto? 

 

Sim, o entendimento está correto.  

 

 



14) Gostaria de saber o orçamento desse pregão eletrônico? 

A publicação do orçamento não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, no 

pregão eletrônico. Dessa maneira, opta-se por não divulga-lo, pois esta SPP adota como 

estratégia a busca mais eficiente pela economicidade da contratação. 

 


