
 
PREFEITURA DE GOIÂNIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges - Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes – 74884-900 

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319 
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br  

 

N:\ESCLARECIMENTOS PE\Esclarecimento PP N.° 051-12.doc 

 
I TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2012 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº: 
49434529/12, oriundo da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – 
SMHAB, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, 
Decreto Federal n° 3.931/2011, Decretos Municipais n° 612/2007 e n° 
2.968/2008, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, presta 
esclarecimentos, conforme segue. 
 
A parte interessada apresentou peticionamento perante a Comissão de Licitação 
a título de IMPUGANAÇÃO AO EDITAL desacompanhado dos documentos 
necessários ao conhecimento do recurso administrativo interposto. 
 
Contudo, em atenção ao contraditório e ao fato de que a dúvida suscitada possa 
eventualmente aproveitar também a outros interessados na formulação de suas 
propostas, ampliando o leque de participação no certame, passamos a 
responder ao questionamento na forma de ESCLARECIMENTO AO EDITAL. 
 
 
PERGUNTA: 
 

A ENGIL - ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA, empresa 
estabelecida em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Av. 
Santos Dumont, 1.400, Setor Nova Vila, inscrita no CNPJ sob o n°. 
01.540.35010001-03. vem. requerer a IMPUGNAÇÃO deste edital 
apresentado por esta Administração nos moldes abaixo 
delineados. 
 
A IMPUGNANTE, no intuito de participar desse certame, obteve o 
edital em questão para poder preparar uma proposta estritamente 
de acordo com as necessidades dessa Administração. Contudo, 
no item abaixo nós discordamos. 
 
"8.1.4.3.3 - Não será aceita a comprovação de aptidão de que trata 
estes itens através de documento emitido pela própria licitante ou 
por empresa do mesmo grupo;”  
 
A Caixa Econômica Federal não emite ATESTADOS DE ACERVOS 
TÉCNICOS, sendo assim a empresa que executa obras por ela 
contratados elabora o próprio ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO 
e o aprova no CREA, gerando assim a CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO essas obras são executadas com Contrato assinado e 
com Fiscalização direta de Engenheiros da Caixa Econômica 
Federal. 
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O Objeto desse Pregão é a execução da Rede de Abastecimento 
de Água e Rede de Coleta de Esgoto para atender uma obra cujo 
contrato é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, por 
este motivo não vimos motivos para que acervos de obras 
executadas com recursos da Caixa Econômica Federal não sejam 
aceitos por esse edital. 
 
Nestes termos, vimos requerer a IMPUGNAÇÃO do PREGAO 
PRESENCIAL N° 51/2012, pois estamos sendo prejudicados e 
impedidos de participar do seguinte PREGÃO. 
 
Sem mais, 

 
 
RESPOSTA: 
 
Os atestados destinados à comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL do licitante conforme requerido em 8.1.4.3 e respectivos 
subitens do Edital, acompanhados das respectivas CERTIDÕES DE ACERVO 
TÉCNICO emitidas pelo CREA, serão aceitos desde tenham sido conferidos à 
empresa licitante por qualquer terceiro na qualidade de CONTRATANTE e/ou 
PROPRIETÁRIO dos serviços constantes do atestado, serviços executados 
a qualquer tempo, seja o atestante pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
  

Os interessados poderão obter mais informações no horário 
das 08h às 12h e das 14h às 17h nos dias normais de expediente na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações - SECOL, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque 
Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

 
 
        
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de novembro de 2012.        
                 
 

 
Marcela Araújo Teixeira                            Fradique Machado de Miranda Dias 
               Pregoeira                                                            Secretário  

 
 


