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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Solicitação de Esclarecimentos  Referente a Concorrencia 002/2017 – 

COSEL-INFRA  - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
obras de recuperação da Via Universitária, no Município de Simões Filho 
– BA, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no 
Edital e em seus anexos. 
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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

REFERENTE A CONCORRENCIA 002/2017 – COSEL-INFRA 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de recuperação da Via Universitária, 
no Município de Simões Filho – BA, conforme especificações e quantitativos estimados constantes 
no Edital e em seus anexos. 
 
 
Prezados Licitantes: 
 
 
Em resposta a questionamentos de licitantes em relação a Licitação em epigrafe deixamos claro: 
 

1- A licitante X questiona o item 8.4 os documentos solicitados a título de habilitação deverão 
ser apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião. Poderão também ser 
apresentados em cópias autenticadas pelos servidores membros da comissão de licitação. 
Para que sejam os documentos autenticados pelos servidores membros da comissão de 
licitação, os mesmos deverão ser apresentados 02 (dois) dias úteis antes da data da 
sessão de abertura da respectiva licitação. Não será feita autenticação no momento da 
abertura ou durante o respectivo certame.  Gostaria de saber se serão aceitas as 
autenticações digitais, realizadas através Cartório Digital    Azêvedo Bastos? 

   
 
 
Em resposta a comissão de licitação da Secretaria de Infraestrutura deixa claro que devido ao 
volume de processos iremos também autenticar os documentos no momento da abertura da 
licitação. 
E serão aceitas as autenticações digitais, conforme determina a legislação.  

 

2- O licitante Y através da presente esclarecimento sobre a comprovação da capacidade 
técnico-operacional e profissional, itens 8.3.3.3 e 8.3.3.4, onde é solicitada a comprovação 
de” 1- Piso rústico em concreto (polido), espessura 7cm, com junta”, queremos saber se 
“pavimentação de passeios em concreto simples, usinado, adensado, sarrafiado, lonado 
ou camurçado, fck=20mpa, inclusive junta plástica 50x30mm, acabamento e limpeza” 
atendem ao requerido? 

 
Em resposta ao questionamento da licitante nós informamos que o serviço “ pavimentação de 
passeios em concreto simples, usinado, adensado, sarrafiado, lonado ou camurçado, fck=20mpa, 
inclusive junta plástica 50x30mm, acabamento e limpeza” ATENDE por compatibilidade técnica o 
item” 1- Piso rústico em concreto ( polido), espessura 7 cm, com junta”, conforme consta no item 
8.3.3.3 do edital. 
 

Ficando assim á disposição, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Atenciosamente, 

 
Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - INFRA 
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