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TERMO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

A PREFEITURA DE GOIÂNIA, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua 

Comissão Especial de Licitação, instituída por pelo Decreto Municipal nº 2578, de 10 de agosto de 2011, 

alterado pelo Decreto Municipal nº 3044, de 26 de setembro de 2011 e Decreto Municipal nº 4450, de 1º de 

outubro de 2013, esclarece aos licitantes,  que  a abertura da Concorrência Pública nº 001/2022,  

programada para o dia 11 de julho de 2022, às 09h00min, foi suspensa “sine die” para análise e resposta 

aos esclarecimentos formulados pela empresa TEKNO Engenharia, conforme abaixo: 

QUESTIONAMENTO 1: 

1.  No Edital, Pág. 118, Anexo VII – Equipe de Gestão e Execução estão listados no Quadro I a equipe 

executiva do contrato, a qual contempla 39 profissionais. Entretanto, na pág. 133, Anexo XII – Planilha de 

Custos e Formação de Preços, esta mesma equipe de Execução possui outros componentes e 41 profissionais. 

Assim sendo, perguntamos qual é o quantitativo e qualitativo correto desta equipe de execução? 

Resposta: 

O quantitativo correto é o apresentado na página 133, Anexo XII, Item 1. EQUIPE MANUTENÇÃO 

GESTÃO/EXECUÇÃO, 41 profissionais, Posto isto, informamos que na republicação do edital, tal 

divergência restará solucionada. 

QUESTIONAMENTO 2: 

2. Na página 39 é apresentado o orçamento estimativo deste órgão para o certame em questão, porém não 

encontramos elementos no Edital para orçamentar os seguintes itens: Peças e Materiais, Serviços Eventuais e 

Serviços especializados. Em função disso, entendemos que este valor, que representa o somatório destes 03 

itens indicados (R$ 1.459.616,57 / mês), trata-se de uma verba que durante a licitação somente poderá ser 

ofertado desconto, o qual incidirá sobre todas as contratações destes 03 itens, visto que os mesmos serão 

remunerados através da Tabela SINAPI + BDI. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: 
Sim. 
 
 QUESTIONAMENTO 3: 

3. Na pág. 134, Anexo XII – Planilha de Custos e Formação de Preços aparece para ser preenchida uma Tabela 

horária, Tabela Referencial para Cálculo de Horas Extras Eventuais. Porém, como não existe nenhum 

quantitativo de horas fica impossível de se calcular um valor mensal ou anual. Assim sendo, perguntamos 

como estes valores desta tabela farão parte do preço que será composto na Planilha de Custos e Formação de 

Preços? Esta pergunta também deve estar relacionada com a pergunta anterior visto que os Serviços Eventuais 

fazem parte das duas perguntas, o que nos causa maior confusão.  

Resposta: 
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Trata-se de planilha demonstrativa de formação e composição de preços do valor ofertado para cada 

profissional 

 

 

Maiores informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: celsms.goiania@gmail.com 

ou pelos telefone: (62) 3524-1609 de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h. 

Informa-se ainda, que a republicação do Edital de Licitação está previsto para ocorrer no dia 22/07/2022. 

 
 
 
Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, aos 21 dias do 

mês de julho de 2022. 
 
 
 
 

Clerleis Rodrigues Lopes 
Presidente –Comissão Especial de Licitação 

Dec. 296/2021 
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