
   
 

Feira de Santana, 22 de julho de 2019. 

 

Da: Comissão Permanente de Licitação 

Aos licitantes, 

 

Prezado (s) Senhor (es), 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 177-2019 TP 028-2019, 

objetivando a Contratação de empresa para execução de serviços de recuperação e pintura 

geral do Parque de Exposição João Martins da Silva, visando a realização da 44ª Expofeira 

no período de 01 a 08 de setembro de 2019, segundo a SEAGRI, Secretaria responsável pelo 

processo licitatório,  informamos que: 

 

Questionamento:  

  

“solicito esclarecimentos dos expostos abaixo: 

 

objeto do seu edital! 

 

6. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de 

recuperação e pintura geral do Parque de Exposição João Martins da 

Silva, visando a realização da 44ª Expofeira no período de 01 a 08 de 

setembro de 2019, conforme especificação técnica e orçamento descritivo 

elaborado pela Seplan. 

 

  Em seu edital da pagina 13 a 33 do anexo I 

 

ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

  

1.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  
A presente especificação visa descrever, esclarecer e 

complementar, o projeto para Recuperação e Construção do dormitório 

do Parque de Exposição, localizado na BR-324, neste Município. 

O prazo previsto para execução dos serviços é de 03 (três) meses 

corridos, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço. 

A Contratada executará as suas custas o controle de qualidade 

necessário ao atendimento rotineiro das especificações e seus resultados 

deverão ser apresentados à Fiscalização quando solicitados. 

Caberá a Contratada tomar as precauções necessárias para que os 

serviços e as obras em construção não sejam danificados pelas chuvas, 

não sendo devidos quaisquer ressarcimentos por parte da Contratada por 

prejuízos decorrentes destas. 

Deverá ser mantido na obra um diário de ocorrências, 

atualizado, para registro das 

mesmas. Este deverá ser apresentado em 02 (duas) vias. 

 

 

 



   
 

  

ANEXO II MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA 

LICITAÇÃO Nº. 177-2019 TOMADA DE PREÇO Nº. 028-2019 

 

Declaramos expressamente que: 

  

A-         Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com 

as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos. 

 

ORÇAMENTO DESCRITIVO 

  

  

OBRA: Reforma e pintura geral do Parque de Exposição.”  

 

 

  

RESPOSTA:  

 

 Foi realizada correção editalícia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 

Presidente da CPL 


