
   
 

Feira de Santana, 29 de agosto de 2019. 

 

Da: Comissão Permanente de Licitação 

Aos licitantes, 

 

Prezado (s) Senhor (es), 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 216-2019 TP 035-

2019, objetivando a contratação de empresa de engenharia para construção de 

alambrado (incluindo fornecimento e colocação) no campo de futebol 

localizado entre a Rua Plínio Pereira e Rua Bela Vista, localizadas no bairro 

Pedra do Descanso, neste Município, conforme resposta fornecida pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, para as perguntas 1 e 5 informamos que:  

 

PERGUNTA 01: 

Não consta no edital o fio que deverá ser fabricado o alambrado, fio 12 ou 14 BWG, 

qual deverá prevalecer? 

 

RESPOSTA 01:  

14 BWG. 

 

PERGUNTA 02: 

A comissão autentica documento na sessão? 

 

RESPOSTA 02:  

Conforme item 8.4.18 do edital. 

 

PERGUNTA 03: 

Documentos já apresentados na fase de credenciamento deverão ser apresentados 

novamente na proposta de preço (procuração) e na habilitação (documentos de 

identificação dos sócios?). 

 

RESPOSTA 03:  

Conforme cada caso, explicito no edital. 

 

PERGUNTA 04: 

Não vi no edital solicitando a apresentação da planilha quanto ao bdi e aos encargos 

sociais, só fala que deverá estar embutido no preço proposto. não é necessário a 

apresentação das mesmas? 

 

RESPOSTA 04:  

Conforme item 8.3.3 alínea “d” do edital. 

 

  



   
 

PERGUNTA 05: 

Não vi no edital solicitação de cronograma físico / financeiro de execução da obra, é 

dispensável? 

 

RESPOSTA 05:  

Sim. 

 

PERGUNTA 06: 

A apresentação do CRC da prefeitura de Feira de Santana ou da SAEB é obrigatório ou 

a apresentação de toda a documentação exigida no edital isenta a apresentação dos 

mesmos? 

 

RESPOSTA 06:  

Conforme item 8.4.2 alínea “a” do edital. 

 

PERGUNTA 07: 

Caso o item 6 seja obrigatório, qual o procedimento para cadastrar a empresa junto ao 

município de Feira de Santana? 

 

RESPOSTA 07:  

Procurar o Departamento de Administração Geral (DAG) da Secretaria Municipal de 

Administração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 

Presidente da CPL 


