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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEGRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)

oFicto No. 198/2019 - SETRAN

lmperatriz - MA, 19 de setembro de 2019

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MARCELO CAETANO BRAGA MUNIZ

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriziMA

Senhor Presidente,

Ratifico o conhecimento do PEDIDO DE ESCLARECITVIENTO AO

EDITAL protocolado pela empresa EGL ENGENHARIA LTDA., e encaminho em anexo,

para suas providências, PARECER e ANALISE desta SECRETARIA acerca desta.

Atenciosamente,

LEAND BRAGA COSTA

Secretário tt/unicipal de Trânsito e Transporte

Rtz

CEP: 65.910-345 - lmperatriz - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIGIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARTA MUN|CTPAL DE TRÂNSrTO E TRANSPORTE (SETRAN)

RELATORTO DE ANALTSE DE TMPUGNAÇÕES - TOMADA DE PREÇO N.o OO2/2019

1. A cerca dos questionamentos feitos pela empresa EGL ENGENHARIA LTDA.,

quanto ao ITEM J) DA EQUIPE TÉCNICA fUírulfUA, subitens j.1., j.2.e 1 .3. do

Edital de Tomada de Preços n.o 00212019-CPL, esclarecemos o seguinte:

1.1. Subitem j.1. Engenheiro/Arquiteto

No Edital esfá escrito "com especialização em transportes, com experiência

superior a 20 (vinte) anos como coordenador geral, com atesÍados que

comprovem o objeto licitado e especificados na Qualificação Técnica".

Pergunta da empresa:

1) A experiência superior a 20 anos poderá ser comprovada com anos de

formado/graduado?

Resposta:

1) Sim, a experiência deverá ser comprovada com 20 ou mais anos de

formado/graduado e com atestados que comprovem efetivamente serviços

compatíveis com o objeto da licitação e atenda a todos os itens exigidos no termo

de referência.

1.2. Subitemj.2. Engenheiro/Arquiteto

No Edital esfá escrlo "com especiealização em transportes, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Publico, com no

mínimo 8 (oito) afesÍados que comprovem o objeto licitado e especificados na A
Q u a I ificação Tecn ica".

Perguntas da empresa

Av. Ped
CEP: 65.910-345 - lmperatriz - MA

ro Neiva de Santana, 2021 - Vila Redenção ll



-lt,l
d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETARTA MUNrcrpAL DE rRÂNsrro E TRANSeoRTE (SETRAN)

1) A experiência superior a 20 anos poderá ser comprovada com anos de

formado/graduado?

2) O que significa "como responsáveljunto ao Poder Publico"?

Resposta:

Foi publicada Errata do Edital no Portal da Transparência do Município (copia

anexa), no dia 1110912019, onde o item passou a ter a seguinte redação:

/ Onde se !ê:

J.2 Engenheiro/Arquiteto - com especializaçáo em transportes, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Público, com no

mínimo 8 (oito) atestados que comprovem o objeto licitado e especificados na

"Qualificação Técn ica";

/ Leia-se:

J.2 Engenheiro/Arquiteto - com especialização em transportes, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Público, com

atestados que comprovem o objeto iicitado e especificados na "Qualificação

Técnica" ;

S u bitem j.2. Arqu iteto/U rba n ista

No Edital está escrito "com especiealização em transpories, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Público, com no

mínimo 8 (oito) afesÍados que comprovem o objeto licitado e especificados na

Qualificação Técn ica".

Perguntas da empresai

1) O que significa "como responsáveljunto ao Poder Público"?

2) Quanfos aÍesfados são necessarios?

"L(

Resposta:
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEcRETARTA MUNTCTPAL DE TRÂNSTTO E TRANSPORTE (SETRAN)

Foi publicada Errata do Edital no Portal da Transparência do Município (copia

anexa), no dia 1110912019, onde o item passou a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

J.3 Arquiteto/Urbanista com especialização em transportes, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Publico, com no

mínimo 10 (dez) que comprovem o objeto licitado e especificados na

"Qualificação Técnica", sendo obrigatorio, atestado em modelagem de

transportes e detalhamento dos projetos operacionais e projeto de terminais de

transportes;

/ Leia-se

J.3 Arquiteto/Urbanista com especialização em transportes, com experiência

superior a 10 (dez) anos, como responsável junto ao Poder Público, com

atestados que comprovem o objeto licitado e especificados na "Qualificação

Tócnica", sendo obrigatorio, atestado em modelagem de transportes e

detalhamento dos projetos operacionais e projeto de terminais de transporles;

Atenciosamente,

LEAND OSE BRAGA COSTA

Secretário Municipal de Trânsito e Transporte
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ESTADO DO MARANHÃO
PreÍ'eitura de Imperatriz

(lomissrio Permanente de l,icitação
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A Comissão Permanente de Licitação do I\{unicípio de hnperatriz

comunica aos interessados da Tomacla de Preço n" 002/201Í) que o Edital
pÍrssa a ter a sesuintc rerclaçâo.

Onde se lê:
J.2 Engenheiro/Arquiteto -. com especializaçito cm transpoltcs, corn
experiência superiol a l0 (dcz) anos. com{) responsávcl juntu ao Poder
Públi«;. com no mínirno tl (oito) atestatlos (lue compl'ovem o objeto licitaclo e
especificados lla "Qualificação Técnir:a";

Leia-se:
J.2 Engenheiro/Arquiteto - com espccralizaçàcr crm transportes, com
experiência superior a 10 (dr:z) ànos. como responsár,el junto ao Poder
Púbiico, corn atestiitlos quc c()rnprovern u objeto iicitado e especificaclos na
"Qualifrcação Técnica":

Onde se lê:
J.3 Arquiteto/Urbanista com especiaiização em transportes. com
experiência superior a 10 (clez) anos, cr)mo responsár,cl iunto ao Podcr'
Público. com no mínim«r 10 (dez) que coml)rovem o objeto lir:itado e

especificados na ''Qualifir:ação Tócnicn". scntlo obrigatór'iu. ;rtr,,stado oltl
modelagetn de transportes Éi dctalhitmento rlos projetos upcnrr:ionai.s c
projeto cle terminais cle tranrporros:

Leia-se:
J.3 Arquiteto/Urbanista - com espccializzrção em transportes, com
experiência superior a 10 (clez) ânos, como responsáverl junto uo porier
Público, com atestados quc' eomplovem ci ohjeto licitado e especificados na
"Qualificaçiro Tócnica", scnclo obrigatririo. atestaclo ern mocleliiggm cie
tratrspot'tes t: clctitlhamcnti.r rlos projetos opt,.-at:ionais e projeto cie termin:ris
dc, transportt s:

Imperatriz-MA, l0/09/20 I g

)Iarcelo C Bfaga M
Prcsicleute da Cornisqiilo
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