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16° TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA N° 022/2014 

 

                 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do Secretário Municipal de 

Administração, bem como da Comissão Geral de Licitação, designados pelo Decreto Municipal nº. 152/2013, 

Decreto Municipal 794/2013, Decreto Municipal nº. 1333/2014, Decreto Municipal nº. 1427/2014, Decreto 

Municipal nº. 1544/2014 e Portaria 007/2014 no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do Processo 

nº 58336939/2014 e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida expressa em 

documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria, esclarecemos:  

 

Pergunta: Está correto o nosso entendimento, de que, estes quadros, exceto nº 2, também serão apresentados no 

Volume da Proposta Técnica? 

 

2.  O item 11.1 do Edital, diz: “Além dos exigidos neste Instrumento, a licitante deverá apresentar as seguintes 

declarações e documentos: 

11.1.1. ... 

11.1.2. ... 

11.1.3. ... 

11.1.4. ... 

11.1.5. ... 

11.1.6. ... 

11.1.7. ...” 

 

Resposta: Sim, está correto o vosso entendimento. 

 

Pergunta: Está correto nosso entendimento, de que, estas declarações e documentos deverão ser apresentados no 

Volume de Documentos de Habilitação? 

 

Resposta: Sim, estas declarações deverão fazer parte do conteúdo do envelópe de nº 01 – documentos de 

habilitação. 

 

Pergunta: Está correto o nosso entendimento, de que, a declaração nº 1 – Inexistência de Fato Superveniente - do 

Anexo IV do Edital, deverá ser apresentada no Volume de Documentos de Habilitação? 

 

Resposta: Sim, está correto o vosso entendimento, esta declaração deverá fazer parte do conteúdo do envelópe de 

nº 01 – documentos de habilitação. 

 

Pergunta: Está correto o nosso entendimento, de que, a declaração nº 4 – Aceitação das Condições do Edital - do 

Anexo IV do Edital, deverá ser apresentada no Volume de Documentos de Habilitação? 

 

Resposta: Sim, está correto o vosso entendimento, esta declaração deverá fazer parte do conteúdo do envelópe de 

nº 01 – documentos de habilitação. 

 

Pergunta: Está correto o nosso entendimento, de que, a declaração nº 5 – Inclusão de Mão-de-Obra e Encargos - 

do Anexo IV do Edital, deverá ser apresentada no Volume da Proposta de Preços? 

 

Resposta: Sim, está correto o vosso entendimento, esta declaração deverá fazer parte do conteúdo do envelópe de 

nº 03 – proposta de preços. 
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Pergunta: Está correto o nosso entendimento, de que, a declaração nº 6 – Disponibilidade de Recursos Materiais 

e Humanos - do Anexo IV do Edital, deverá ser apresentada no Volume de Documentos de Habilitação? 

 

Resposta: Sim, está correto o vosso entendimento, esta declaração deverá fazer parte do conteúdo do envelópe de 

nº 01 – documentos de habilitação. 

 

Pergunta: O Anexo II do Edital (Proposta Técnica Critérios e Julgamento), item 2 (Julgamento das Propostas), 

subitem 2.1 (Pontuação da Proposta Técnica), subitem 7.1.4.1, diz que a licitante deverá abordar, de forma clara e 

justificada, os seguintes pontos básicos: 

 Cronograma Geral dos Serviços: deverá conter os trabalhos técnicos especializados e os relatórios a 

realizar constantes do plano de trabalho apresentado mediante preenchimento do Quadro 7. 

Não localizamos no Edital e seus Anexos o referido Quadro 7? Favor disponibilizá-lo para preenchimento. 

Resposta: Cada licitante deverá formatar e preencher o seu próprio cronograma, que deverá conter os trabalhos 

técnicos a serem realizados e os relatórios que serão entregues. Não será disponibilizado o Quadro 7. 

 

Pergunta: O Item 8 (Proposta de Preços), subitem 8.1.2, exige da Licitante Carta Proposta, esclarecendo que se 

refere ao mês de apresentação da Proposta, qual seja, Fevereiro/2015. O subitem 8.1.3, diz que o mês base da 

Proposta é o mesmo do orçamento referencial estimado para execução dos serviços (Anexo VIII), qual seja, 

Setembro/2014. Qual o mês de referência deveremos considerar, para cumprimento das exigências do item8.1.2 e 

8.1.3 do Edital?  

 

Resposta: O licitante deve apenas seguir o que diz a redação dos dois tópicos, pois a data de apresentação da 

Proposta é Fevereiro de 2015 e o mês base da proposta  é Setembro de 2014. Abaixo transcrevo os dois subitens. 

 

8.1.2 - Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por 

instrumento público) em papel timbrado, o número do Edital, o prazo de execução e o preço global 

proposto para os serviços, em algarismos por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês 

de apresentação da Proposta; 

 

8.1.3 - Mês Base da Proposta - O mês base da proposta de preços (Io) é o mesmo do orçamento 

referencial estimado para execução dos serviços (Anexo VII). 

 

 

 

                           Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de expediente, obter demais 

informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço 

Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-

6320/6315. 

 

                       GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 09 dias do mês de 

janeiro de 2015. 

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário 


