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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-bacia 2 e Bairros  

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

Local e data: Várzea Grande 21 de Setembro de 2015 
 
 

 
 

QUESTIONAMENTOS 03 
 
 

 – 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 
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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. 
 

 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.  

 

 

Atenciosamente 

 
(Original Assinado) 

_____________________________________________ 
 

OLINDO PASINATO NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
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