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Referência: Concorrência Pública nº 006 

Processo Administrativo 269682 e 269685/2014 

Objeto: Implantação da Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Sistema de 

Esgotamento Sanitário dos Bairros Ikarai e Frutal de Minas – Sub-racial 2 e 

Bairros  

Jardim Ipanema, São Joao e Altos da Boa Vista – Sub-racial 10 

Local e data: Várzea Grande, 21 de Setembro de 2015 
 
 

QUESTIONAMENTOS 02 
 
 

03 – DOS FATOS 

         3.1 - 11.8.1 – Da capacitação Técnica Operacional – Para os 

participantes do lote nº 01 – Serviços de Implantação da Pavimentação, 

Drenagem, Sinalização e Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Jd. 

Ikarai e Frutal de Minas – Sub-bacia 02 – PAC 01; 
 

3.1.1 – 11.8.1 – A Licitante deverá apresentar Atestados de Capacidade 

Técnica bem como: 

A6 – Execução de Estação Elevatória de Esgoto com vazão maior que 

54,83 l/s; 
 

 Pergunta-se: A Execução de Estação Elevatória de Água 

substituiria. 

 Pergunta-se: Ademais os atestados de operação e manutenção 

de sistema de esgoto sanitário seria o similar ao solicitado no 

presente edital. 

 Pergunta-se: solicitamos informação do presente edital 

quanto ao item 11.8.1. 

         
 

ESCLARECIMENTOS 
 
 

 ITEM 3.1.1. – 11.8.1  

  

-  Quanto ao questionamento se a execução de estação elevatória de água 

substituiria a exigência de ter executado estação elevatória de esgoto com vazão 

maior ou igual a 54,83 l/s. O Atestado de execução de estação elevatória de água com 

capacidade igual ou superior ao exigido de esgoto é aceito como atendimento ao 

exigido. 
 

- Os atestados de operação e manutenção de sistema de esgoto sanitário não são 

similar ao solicitado no presente edital. 
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 - Da capacitação técnica Operacional -  De fato a Licitante deverá apresentar 

atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

certificados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, que comprovem que a 

PROPONENTE executou os serviços, a qualquer tempo, com as característica e 

quantidades. Esta exigência não tem caráter restritivo sob o desamparo da Lei e das 

normas que regem a matéria, como pretendido pela Solicitante, eis que assim utilizada pelo 

DNIT, conforme preconizado em sua Portaria DNIT 108, de 01/02/2008, consonante com a 

Instrução Normativa n° 01 do Ministério dos Transportes e orientações do Tribunal de 

Constas da União. 
 

Atenciosamente 
 
 

(Original Assinado) 

__________________________________________________ 
 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


