
 

 

 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC 
75 3602-8345 

Feira de Santana, 08 de dezembro de 2021. 
 
Prezado(s) Senhor(es), 
Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à LICITAÇÃO Nº 061-2021 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003-2021, conforme 
OFÍCIO/SEPLAN/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO Nº 339/2021, 
temos a informar: 
 
PERGUNTA 1:  
 
Tendo em vista que o Edital não explicita a relação de obra a serem projetadas, 
nos parece que a execução do contrato se dará de acordo com a demanda, onde 
a empreitada por preço unitário parece ser a mais adequada. 
 
RESPOSTA 1: 
 
O regime de execução mais adequado para a execução do contrato em licitação é o de 
empreitada por preço global, haja visto que nas ordens de serviço de cada projeto serão 
definidas previamente com boa margem de precisão as quantidades dos serviços a 
serem executados. 
 
PERGUNTA 2:  
 
Como fazer uma abordagem, ainda que sucinta e técnico conceitual da 
caracterização da região onde será implantada o empreendimento se este local 
não é conhecido? 
 
RESPOSTA 2: 
 
A região onde será implantado os empreendimentos projetados é o município de Feira 
de Santana (zona urbana e rural). Desta maneira, o licitante deverá demonstrar o seu 
conhecimento sobre o município. 
 
PERGUNTA 3:  
 
Como descrever sobre a caracterização do projeto de requalificação de áreas 
urbanas no município de Feira de Santana e a análise das interferências durante 
a execução das obras se o objeto da presente licitação não trata de Requalificação 
de áreas urbanas e de execução de obras? 
 
RESPOSTA 3: 
 
Será publicada correção editalícia removendo tal citação e realizando o ajuste ao objeto 
licitado. 
 
PERGUNTA 4:  
 
Como discorrer sobre a caracterização de prédios escolares novos se o edital não 
traz nenhuma informação sobre os referidos projetos? 
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RESPOSTA 4: 
 
O licitante deverá discorrer sobre a metodologia que irá utilizar para a elaboração 
projetos de prédios escolares novos, bem como indicar, de forma conceitual, propostas 
de projetos para os prédios escolares novos do município com intuito de modernizar e 
melhorar os projetos de prédios escolares do município. 
 
PERGUNTA 5:  
 
Como discorrer sobre a Caracterização do Levantamento Cadastral de Prédios 
Existentes e a Reforma destes se o edital não traz nenhuma informação sobre os 
referidos prédios?  
 
RESPOSTA 5: 
 

     O licitante deverá discorrer sobre a metodologia proposta para realização dos 
levantamentos cadastrais dos prédios existentes, descrevendo a forma como serão 
realizados, metodologia utilizada, quais itens serão considerados no levantamento 
cadastral da edificação. Para saber informações sobre os referidos prédios, o licitante 
poderá agendar visita aos mesmos, como prevê no edital. 
 
PERGUNTA 6:  
   
“Prestação de serviços técnicos especializados em gerenciamento de obras”, já 
que não faz parte do rol de serviços em licitação.  
 
RESPOSTA 6: 
 
Caso o atestado seja em prestação de serviços técnicos especializados em 
gerenciamentos de obras e possua vínculo com os itens solicitados no tópico 
experiência da licitante será acatado.   
 
Observação: não foi publicado correção editalícia e sim, novo edital. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Jacicleide Gomes dos Santos 
Presidente da CPL  


