
 
 
 

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 - PMB 

 

 

 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saneamento 

básico com implantação de melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e controle 

de doenças e agravos em trinta e uma unidades habitacionais através da Fundação 

Nacional de Saúde - FUNASA, em conformidade com a emenda parlamentar n° 

3621120160015, destinada a atender ao município de Baião / PA. 

 

 Vem respeitosamente por meio deste solicitar ESCLARECIMENTOS referente 

ao processo supra mencionado conforme levantaremos a seguir. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

 Quanto ao edital, no subitem 4.2, consta ali que em se tratando de licitante, o 

prazo para pedido de esclarecimentos é de até 05 (cinco) dias antes da data fixada para 

recebimento das propostas. Vejamos: 

 

"4.2. Esclarecimentos sobre os documentos: Os interessados poderão 

solicitar com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da 

licitação, quaisquer esclarecimentos e informações sobre a licitação, através 

de comunicação direta à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail 

pmcplbaiao@gmail.com. A Comissão Permanente de Licitação responderá 

por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados até 03 (três) 

dias úteis." 

 



 
 
 

 
 

 Ainda sim c/c o item 11, subitem 11.1, in verbis: 

 

"11.1 Até o quinto dia útil após a publicação do aviso de abertura desta 

licitação, contado da última publicação, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos [...]." 

 

 Uma vez que a data da sessão de Tomada de Preço está marcada para ocorrer 

no dia 08/04/2022, temos que a data limite para esclarecimento ocorrerá em 01/04/2022. 

Assim, em sendo este pedido encaminhado em 01/04/2022, deve, portanto, ser 

considerado tempestivo. 

 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

1 - Quanto a exigência de responsável técnico de engenharia (Civil e Elétrica) além de 

Arquiteto, a ser apresentado na documentação do processo, conforme edital no subitem 

8.10.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Entendemos que, Engenheiro Civil, como 

Responsável Técnico devidamente registrado no Conselho (CREA), possui qualificação 

suficiente para a execução ser serviços em seu âmbito de formação e também podendo 

atuar em projetos elétricos de baixa tensão (igual ou inferior a 75,00 KVA) e também 

apto para elaborar e analisar projetos arquitetônico. As atribuições destes profissionais 

constam principalmente no Decreto nº 23569/33, Decreto Federal nº 90922/1985, 

Resolução nº 218/73 e Resolução nº 1010/2005. Dito isto, nosso questionamento é se no 

processo a empresa poderá apresentar responsável engenheiro civil, devidamente 

contratado e registrado, suprindo as demais solicitações, está correto nosso 

entendimento? 

 

2 - No subitem do edital 9.6.5 trata de definir prazo máximo de aceitação para 

documentação sem validade. Aqui fica a dúvida pois em descrição numérica é 

informado "60" e em extenso "Noventa". Qual seria de fato o prazo? 

 

3 - No subitem 10.4.1.7 do edital, é solicitada a "Planilha de Composição de Custo 

Unitário". Entende-se por esta planilha, que é exigida a composição da mão de obra 



 
 
 

 
 

para cargos conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017. 

No entanto, acreditamos que o instrumento convocatório apenas se refere à PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, está correto nosso entendimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A empresa informa que todos os pedidos de esclarecimentos são de extrema 

importância e pede que as respostas sejam claras e não remetam novas dúvidas ou 

incerteza, visto que tais indagações incidem diretamente em nossa proposta final e 

ajudam a chegarmos ao menor valor possível e coerente. Agradecemos desde já vossa 

atenção. 

 

 

 

 

Ananindeua, Estado do Pará, em 01 de Março de 2022. 

 

 

Bruno Malcher 

 CREA/PA 1520154054 


