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Feira de Santana, 04 de janeiro de 2018. 
 

DO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PARA: AOS INTERESSADOS 

 
Prezados Senhores, 
 
 
Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa SF CONTRUTORA LTDA, 

concernente a LICITAÇÃO Nº. 325-2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 207-2017, e após 

realizado diligência junto a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, temos a 

informar: 

Pergunta 01: “Com relação aos tubos especificado qual a classe? ou qual a espessura da 

parede?” 

Resposta: A espessura da parede dos tubos são de 3 mm tanto para os tubos de 2” ½ 

quanto para os tubos de 1” ½ ; 

 

Pergunta 02: “Poderia disponibilizar um projeto com mais detalhes?” 

Resposta: Os layouts apresentados constam todas informações necessárias para a 

execução do objeto; 

 

Pergunta 03: “ "PADRONIZAÇÃO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 

SANTANA COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SEMI-BRILHO IMPRESSO EM 

POLICROMIA", esse material sera fornecimento do contratante?” 

Resposta: Conforme consta na especificação do objeto a padronização com brasão do 

município de Feira de Santana, com aplicação de adesivo semi-brilho impresso em 

policromia, jato de tinta, com resolução de 1200 DPI’s na dimensão de 2x1 mts é parte 

integrante do objeto e portanto obrigação da contratada, assim como a pintura em 

esmalte sintético e aplicação de base anticorrosiva. A contratante pode fornecer arquivo 

digital com o brasão do município. Encaminho abaixo a imagem do abrigo pronto similar 

ao especificado para melhor visualização, muito embora, a especificação e os layouts são 

suficientes para a formação de preço do objeto. 
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Pergunta 04: “Com relação a "Qualificação Técnica" , não esta clara as aptidões 

necessárias. Poderia ser mais especifico, ´pois existe vários tipos de serviços envolvidos 

na produção deste produto.” 

Resposta: Conforme no item 5.3.3 do Edital, nos atestado precisam constar fabricação e 

instalação de abrigos. 

 

Atenciosamente, 

 
 
Mariane Jerusa das Neves 
Pregoeira 


