
 

 
 

Feira de Santana, 08 de julho de 2020. 
 
 
 
Do: Departamento de Gestão de Compras e Contratações 
 
 
Prezado (s) Senhor (s), 
 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à LICITAÇÃO Nº 127-2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084-2019, temos a informar: 

PERGUNTA:  
 

“Solicito os esclarecimentos abaixo referente ao Pregão Presencial nº 084/2019, 
cujo objeto é Contratação de empresa para administração, preparação e distribuição 
de 1.000 refeições para o Restaurante Popular de Feira de Santana: 
  

• Segundo o Edital a contratada será responsável pela manutenção hidráulica, 
elétrica e mecânica das instalações, desta forma a contratante será responsável 
pela manutenção predial do estabelecimento? 

• Os equipamentos citados na planilha do Anexo I - C devem ser adquirido pela 
contratada? 

• Tendo em vista a periculosidade do local e a necessidade de segurança 
operacional durante o periodo de atendimento, e que o agente de portaria não 
pode se ausentar do local, solicito informar se a contratante ajudará na 
segurança para o estabelecimento? 

• Os valores de água e energia elétrica citados nos Anexo I – C podem ser 
utilizados como base para a proposta? Eles condizem com a atual realidade? 

• Em visita realizada no RP verficamos que o piso dos vestiários dos funcionários 
encontram-se danificados e o teto do refeitório apresenta rachaduras, solicito 
informar se será realizada a manutenção predial dos itens para o novo 
contrato?” 

 
RESPOSTA: 
 
“Conforme solicitação de esclarecimento nº 004/2019, informamos que: 

 
1) Conforme Edital, quanto a manutenção hidráulica e elétrica é de responsabilidade 
da empresa ganhadora do certame. Quando a manutenção física predial, informamos 
que o mesmo pertence a prefeitura de Feira de Santana sendo ela responsável pela 
manutenção da construção civil.  
 
2) Conforme Edital, os equipamentos elencados encontra-se na planilha de custo, 
sendo assim necessária  a aquisição por parte da empresa ganhadora. 
 
3)Conforme Anexo I-C do Edital, seguiremos o que foi estabelecido.    
 



 

 
4) Informamos que os valores que foram disponibilizados nas planilhas são reais, 
sendo variáveis conforme o seu consumo.  
 
5) Resposta conforme item 1  
” 

 

Atenciosamente,  

 

 
Mylene Cândida Magalhães Ferreira 

Pregoeira 
 

 

 


