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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 08/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos de 
Arquitetura/Urbanismo e Engenharia, necessários para a as obras de Implantação 
do Distrito Industrial-II na cidade de Montes Claros – MG.  
 
PROCESSO INTERNO N°: 126/2018 – ECM: 49404.  
 
 

ESCLARECIMENTO 03 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 25/04/2018 ÀS 17:10 
 
1) No item 14.5.II.IV.III do edital referente ao Atestado do Projeto do Sistema de 
Esgoto Sanitário de Infraestrutura que inclui Estação de Tratamento de Esgoto:   
 
Tendo em vista o item 10 do escopo complementar em anexo com data de 
28/11/2017 que esclarece que serão utilizadas Estações de Tratamento Compactas 
ou Pré-Fabricadas e para não considerar tratamento de esgotos industriais, 
entendemos que não faz sentido a exigência da apresentação do Atestado que 
menciona Estação de Tratamento de Esgoto sendo que o verdadeiro escopo será a 
especificação do modelo adequado da ETE Compacta e/ou Pré-Fabricada para 
serem compradas diretamente no mercado, não havendo a necessidade de 
elaboração de projetos.  
 
Assim sendo, gentileza confirmar a dispensa da Apresentação do descritivo de 
Estação de Tratamento de Esgoto no Atestado do Projeto do Sistema de Esgoto 
Sanitário de Infraestrutura. 
  
2) No item 14.5.II.VI do edital referente ao Atestado de Iluminação Pública:   
 
Por se tratar de um Distrito Industrial, entendemos que um projeto de Iluminação 
Externa de Vias, Estacionamentos e Pátios e consequentemente seu Atestado tem 
as mesmas características de um Atestado de projeto de Iluminação Pública.  
 
Gentileza validar o nosso entendimento. 
 
RESPOSTAS: 
 
1) A exigência editalícia 14.5.II.IV.III refere a apresentação de atestado 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, que comprove a 
elaboração de um “Projeto do Sistema de Esgoto Sanitário de Infraestrutura” que 
contenha os itens “II.IV.I”; “II.IV.II”; e “II.IV.III”, portanto não se restringe a atestação 
técnica de um dos itens isoladamente. Também conforme a exigência, poderá ser 
aceito “Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário de Infraestrutura” contendo estações 
de tratamento de esgoto diferente da indicada no Termo de Referência (página 38 
de 67). 
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2) O entendimento está correto, desde que apresente similaridade com o sistema 
de infraestrutura urbana de iluminação pública de vias. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de abril de 2018.  
 
 
 
Denise Lobato de Almeida  
Comissão Permanente de Licitação 
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