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Referência: Concorrência Pública n. 06/2015 

Processo Administrativo n. 269682 e 269685/2014 

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

Sanitário dos Bairros Ikarai e Frutal de Minas – Sub bacia 02 e Bairros jardim Ipanema, São João e 

Altos da Boa Vista – Sub bacia 10 

 

 

Questionamentos 05 

 

2.1) ITEM 11.4.1 – CERTIDÃO DO CNJ 

 

Argumenta a impugnante que supostamente houve violação ao artigo 31 inciso II da Lei 

n.8.666/93, em razão da exigência de apresentação de certidão expedida pela Corregedoria Geral do 

Estado do domicílio da empresa licitante. 

Pois bem. Da análise do referido edital fica evidente que a licitante deixou de realizar 

uma leitura detalhada e de fazer uma interpretação sistemática do conteúdo constante dos itens 

seguintes, relativos à exigência de apresentação da referida certidão de falência, vejamos: 

 

“11.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial e Extrajudicial da empresa, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da licitante, acompanhada de certidão 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da sede da 
empresa, indicando os cartórios distribuidores existentes 

na região, para o fim especificado, expedida a menos de 
90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 
 

11.4.17. Para as praças onde houver mais de um cartório 
distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões de 

falência quantos forem os cartórios, cada uma emitida por 
um distribuidor. 

 

Veja-se que o edital foi claro ao estabelecer que quando se tratar de empresa sediada 

em local onde haja mais de um cartório distribuidor deverá apresentar a certidão da Corregedoria Geral 

do Estado, órgão do Poder Judiciário competente para criar, desmembrar, fiscalizar, regulamentar as 

atribuições e as competências das Serventias Extrajudiciais.  

 

E mais, a exigência editalícia objetiva resguardar o interesse público, pois é evidente que 

somente com a apresentação da certidão da Corregedoria, a Comissão de Licitação terá conhecimento 

do número de cartórios distribuidores da sede da empresa licitante, cujo Estado tenha mais de um 

cartório distribuidor. 



   

 

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8054  

2 

Assim, por exemplo, caso a empresa fosse sediada em São Paulo e apresentasse 

somente uma certidão, esta Comissão não teria conhecimento de ações falimentares em trâmite no 

domicílio da licitante, pois o referido Estado tem mais de uma serventia para distribuição de processos.  

Consequentemente, caso a empresa fosse vencedora do certame, este Município 

celebraria contrato com uma empresa que se encontraria em processo de falência, e, ainda, em face às 

dificuldades financeiras certamente não garantiria o cumprimento das obrigações decorrente do 

instrumento contratual e abandonaria as obras do PAC, causando prejuízos incalculáveis a esta 

municipalidade. 

Portanto, essa regra editalícia servirá para empresas que se enquadrem na situação 

acima mencionada. 

Não é o caso da ora impugnante. Apesar de não ter apresentado cópia do contrato 

social, em diligência ao sítio institucional da Receita Federal, verificou-se, que a ora impugnante é 

domiciliada neste município de Várzea Grande, razão pela qual não se enquadra na hipótese da 

exigência de apresentação de várias certidões de falências e a respectiva certidão da Corregedoria para 

conferência do número de cartórios distribuidores, eis que, em Várzea Grande há somente um único 

cartório. 

Ora, se a dúvida houvesse, bastava a licitante ter solicitado o esclarecimento! 

  

Da análise dos autos, constata-se, que a impugnante protocolizou esta impugnação no 

último dia de prazo, ou seja, 24-09-2015, às 17h50min, ou seja, faltando 10 (dez) minutos para o 

encerramento do expediente de trabalho na Prefeitura de Várzea Grande. Isso porque, a sessão 

pública de entrega e de abertura desta concorrência está prevista para o dia 28-09-2015, às 10 horas, na 

próxima segunda-feira. 

Da mais a mais, quem pretende ofertar proposta em uma concorrência que se encontra 

com o edital publicado há mais de 30 (trinta) dias, faz os questionamentos e solicita esclarecimentos 

dentro de um prazo razoável para que possa elaborar sua proposta de preços e suas documentações. 

Saliente-se por fim que a presente concorrência pública é em nível nacional, e o valor 

desta concorrência fora estimada em R$ 21.042.030,34 (vinte e um milhões, quarenta e dois mil, 

trinta reais e trinta e quatro centavos). 

Do exposto, conheço da impugnação e a desprovejo para manter inalterado o edital. 

 

             2.2) ITEM 11.4.9 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

A exigência desse item, foi incluído após uma sugestão da CGU (Controladoria 

Geral da União), onde, de forma que possa ser avaliada a condição de que a 

Empresa não esta sobrecarregada em termos de contratos já firmados, 

comparativamente à sua capacidade patrimonial. Ademais, essa exigência já foi e 

são cobradas nos editais que tenha como objeto obras, com o fulcro em reduzir 

futuros riscos com empresas que já estejam com sua capacidade financeira e 

operacional comprometidas com outras obras em andamento. 
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3) DO PEDIDO 

Em face ao exposto acima, não acatamos o pedido de impugnação do Edital n. 

06/2015 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Original assinado) 

____________________________________________ 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da comissão de licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

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-bacia 2 e Bairros  

Jardim Ipanema, São Joao e Altos da Boa Vista – Sub-bacia 10 
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Local e data: Várzea Grande 21 de Setembro de 2015 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2015, APRESENTADO PELA 

CONSTRUTORA GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA  
 

QUESTIONAMENTOS 
 
 

 – DOS FATOS 

1 - No item 11.2.10 – quando o edital refere-se “a seus representantes” é 

certo a interpretação de que pode ser credenciado um representante para 

cada empresa consorciada para manifestar-se no certame? Ou qual o limite? 

   

2 -  O item 11.4.1 é conflitante com o item 11.4.16 uma vez que o primeiro 

exige certidão de falência expedida a menos de 90 (noventa) dias da data da 

apresentação enquanto que o segundo fala que, quando ausente o prazo de 

validade será admitida como prazo máximo de um ano de validade, ora se a 

certidão encontra-se dentro do prazo de validade como restringir o prazo de 

expedição de 90 (noventa) dias? 
 

3 -  No item 1.5.3.1 não fala claramente se os atestados apresentados deverão 

ser ou não em nome da empresa licitante. O que pode gerar dúbia 

interpretação como já ocorreu anteriormente em licitação no próprio 

município de Várzea Grande. 
 

4 - Tanto no item 11.5.6 quanto no item 11.7.3 não mencionam se a 

comprovação do vínculo com o profissional pode ser feito através de contrato 

de prestação futuros, vinculados ao vencimento do certame, com o prazo 

estabelecido no mesmo ou se os mesmos profissionais já devem estar 

efetivamente trabalhando como prestadores no momento da proposta? 

5 – No item 13.3 não fica claro se é aceita a apresentação de registro junto ao 

CREA da empresa consorciada com sede fora da região ou se a mesma deve 

possuir nesta região também. 
 

6 – Da situação da jazida de empréstimo.   
 
 

ESCLARECIMENTOS 
 
 

Questionamento 1 – A referência feita no edital a representantes da empresa 

não comporta o entendimento de que empresas consorciadas possam 

apresentar representantes por empresa. O representante ou os representantes 

representam uma empresa ou representam um consórcio de empresas. 
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 Questionamento 2 – Não há o citado conflito entre as disposições dos itens 

11.4.1 e 11.4.16. O item 11.4.1 fala do prazo de emissão da certidão enquanto 

que o item 11.4.16 fala do prazo de validade da certidão.    Assim, uma 

certidão emitida há mais 90 dias não atende às condições do edital, ainda que 

esteja dentro do seu prazo de validade. 
 

Questionamento 3 – Os atestados apresentados deverão ser da empresa 

licitante. 
 

Questionamento 4 – A comprovação do vínculo com o profissional não pode 

ser feita através de contrato de prestação futuros vinculados ao vencimento 

do certame. Os profissionais já devem estar efetivamente trabalhando no 

momento da proposta.  
 

Questionamento 5 – Para efeito de participação no certame é aceita a 

apresentação de registro junto ao CREA da empresa consorciada com sede 

fora da região.   
 

Questionamento 6 – Quanto à situação da jazida, mantivemos contatos com o 

seu proprietário tendo sido informados que o processo para emissão da 

licença já está em fase final, podendo, a qualquer momento ser expedida a 

necessária licença de exploração. Caso até a conclusão do processo licitatório 

não haja uma definição, a prefeitura indicara outra jazida para retirada de 

material, esta atitude não afeta em nada a proposta da empresa uma vez que 

a mesma recebera pelo item independente da distância a ser transportado o 

material.  

 

Informamos ao requerente que trata-se da Concorrência Pública nº 06/2015 e 

não 07/2015. 
 

  

Atenciosamente 
 

_____________________________________________ 
 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

 

 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO  
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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 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2015, APRESENTADO PELA 

CONSTRUTORA NHANBIQUARAS  
 

QUESTIONAMENTOS 
 
 

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

similar ao solicitado no presente edital. 
 

 - 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 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO  
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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 
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2015, APRESENTADO PELA 

CONSTRUTORA NHANBIQUARAS  
 

QUESTIONAMENTOS 
 


