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20° 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: No Anexo VIII - Orçamento Estimado, o mês base e  Set/2014 e no Item 3. ORÇAMENTO 

do Anexo II, o mês base- Jan/2014. Sendo assim, entendemos que o mês base a ser considerado na 

proposta de preço é Set/2014. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim está correto o Vosso entendimento, pois o mês base é Setembro/2014. 

 

Pergunta: Entendemos que o Prazo para a Conclusão dos serviços contratados, indicado no item "3.5 - 

Para Conclusão", e de 20 (vinte) meses. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim está correto o Vosso entendimento, pois o prazo é 20 meses. 

 

Pergunta: Para as empresas que já fizeram a visita técnica referente ao primeiro edital, será necessária 

nova visita? 

 

Resposta: Não, não será necessária nova visita. 

 

Pergunta: 0 Subitem 19.1 do  Item  9.4 - DO  REAJUSTAMENTO DE  PREÇOS E  DA 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA do Edital, definiu que "as parcelas dos preços contratuais, em Reais, 

serão reajustadas pelos índices setoriais utilizados pela SEMOB, para os Serviços de Consultoria, 

apurados e fornecidos pela Fundação Getulio Vargas". Em contrapartida, o item 13.2.  do Anexo VII - 

MINUTA DO CONTRATO define que o contrato será reajustado pelo índice de reajuste anual de  

salário  estabelecido na  Convenção Coletiva  de Trabalho  firmada entre o Sindicado dos trabalhadores 

e Patronal do Estado da empresa contratada ou da Líder do consórcio. Qual forma de reajuste devemos 

considerar? 

 

Resposta: A CPL – CMTC entende que o Contrato deverá ser reajustado pelo índice da Fundação 

Getúlio Vargas, haja vista que a data base do orçamento estimativo não coincide com a data base do 

reajustamento anual através da Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Pergunta: Não consta do Quadro da Equipe Técnica, nem do orçamento, a EQUIPE AMBIENTAL. 

No entanto consta no Termo de Referência, pagina 37, do item 5 – ESCOPO DOS SERVIÇOS DE 

SUPERVISÃO AMBIENTAL.  

O seguinte:“ O escopo dos serviços abrange as seguintes atividades: Supervisão ambiental das obras; 

 

- Execução e desenvolvimento, se necessário, das condicionantes estabelecidas nas Licenças emitidas 

pelo Órgão Ambiental, zelando pela execução dos programas ambientais integrantes da Componente 

Ambiental do Projeto, além do cumprimento das rotinas afetas à obtenção da Autorização de Supressão 

de Vegetação (ASV). A equipe responsável pelo Controle Ambiental das Obras, além da 

implementação, controle e/ou monitoramento de programas ambientais, terá ainda como função a 

elaboração de relatórios ambientais, orientando a condução das obras e demais serviços de engenharia 

com interface nos aspectos ambientais, segundo as diretrizes estabelecidas nas licenças ambientais. A 

supervisora deverá analisar e, quando necessário, solicitar ajustes para compatibilizar os cronogramas 

entre os projetos ambientais e a execução das obras. Para tal, deverá buscar o comprometimento, 

mediante a assinatura de Termo de Compromisso com a construtora da obra e com a interveniência da 

SEMOB. Quando solicitada, a equipe de supervisão ambiental deverá prestar assessoria aos órgãos 

ambientais. Também é solicitado na página 43, no Critério para pontuação da equipe Técnica, um 

Especialista Ambiental. “ 

 

Resposta: A CPL – CMTC entende que o Especialista Ambiental, somente será necessário em obra “ 

se necessário caso exista esta condicionante na licença de instalação” conforme diz o texto e caso seja 

fundamental que um especialista Ambiental seja disponibilizado para a obra o tempo à disposição 

deverá ser bastante reduzido e, em virtude deste fato a Administração entende que a empresa 

Supervisora poderá absorver este custo com o remanejamento de engenheiros plenos utilizados no 

desvio de tráfego, ou no Cadastro ou ainda o Engenheiro Pleno do orçamento e Plano de Execução de 

Obras. 

 
 

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 23 

dias do mês de janeiro de 2015. 

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário 


