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Prezado(a)s,
 
A Empresa Vetor Engenharia Ltda, vem por meio desse e-mail solicitar esclarecimentos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SRP Nº 01/2022 conforme documento em Anexo.
 
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO
 
Cordialmente,
Ricardo Curado
Engenheiro Civil | Diretor Geral
PROJETOS | ENGENHARIA e ARQUITETURA

Rua Vênus, 102, Morada do Sol
Rio Branco-AC | CEP 69.901-100
68.99985.3300 | 68.3223.3300
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AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. 

 
 
 
 
 
 
 
Assunto: Pedido de Esclarecimento – Concorrência Pública SRP nº 01/2022 – DNIT 

- Processo nº 000819-64.2022.8.01.0000. 
 
 
 
 
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.692.641/0001-42, com sede na Rua 

Vênus, n° 102, Bairro Morada do Sol, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, por 

intermédio de seu representante legal o Eng.° Ricardo de Barros Curado (CREA 

5060903792-D/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 775.052.981-00, portador da cédula 

de identidade RG nº 3.501.863 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua  Alegre                  

n° 66, Bairro Bosque, Rio Branco/AC, que ao final subscreve, vem tempestivamente, 

com fundamento no § 2°, do artigo 41, da Lei 8.666/93, da Lei nº 8.666/93 c/c o 

subitem 23.2, do Edital1, SOLICITAR, tempestivamente 

 

ESCLARECIMENTO 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação - CPL, disponibilizou o Edital de licitação supracitado, que tem como 

objeto a ‘Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, 

executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de 

construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, 

 
1 23.2. Informações sobre o objeto a ser licitado e esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas 

de interpretação do Edital poderão ser obtidos pelos telefones: (68) 3302-0345 e 3302-0347, no 
endereço Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, Rio Branco/AC – CEP. 69.920-193, ou ainda 
através do endereço eletrônico: cpl@tjac.jus.br. 
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ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – 

TJAC.  

Tempestividade 
 

1. A data prevista para a Sessão Pública da licitação supracitada é 

06/06/2022, em sendo assim, o presente pedido, é tempestivo, que por analogia 

aplica-se o disposto no subitem 21.1, do Edital: 

21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o TJAC 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 

marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e 

“Propostas”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Conforme o 

original) 

2. Inicialmente ressaltamos que no subitem 9.2.1, do Anexo I – Termo de 

Referência, do edital, que trata da pontuação da Proposta Técnica, informa que os 

licitantes para pontuar, deverão atender a seguinte condição: 

[...] 

Para pontuar, os atestados deverão possuir no mínimo, projetos 
característicos de quatro dos seis grupos, listados na planilha orçamentária. 

Para Projetos de Edificações na área Administrativa Setor Público - 
PEA (total: até 15 pontos) será pontuado obedecendo aos seguintes 
critérios: (grifamos e destacamos) 

3. Pergunta-se: Serão aceitos para fins de atendimento da exigência supra 

colacionada ‘Atestados que comprovem a elaboração de projetos de unidades 

hospitalares para o setor público’, uma vez  que o referido serviço é similar e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior do previsto no Ato 

Convocatório, conforme estipulado no § 3º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93.  

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 
 

Rio Branco-AC, 25 de maio de 2022. 
 

 
 
 

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
Ricardo Barros Curado 

Representante legal 
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