


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

ESTADO DA BAHIA 

 

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914. 

Fone:  (77) 3614-7100  CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site:www.barreiras.ba.gov.br 

Resposta do Esclarecimento: Edital da  TP 005/2020 

Da Empresa Melo e Bastos Construções Ltda. 

Em resposta a solicitação dos esclarecimentos solicitados no Item.  

No Item - 4.2.5. A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” do subitem 

4.2.2.1, as alíneas “a” a “e” do subitem 4.2.2.2, o contrato social citado na alínea “f” do subitem 4.2.2.3 

e alínea “c” do subitem 4.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. A confirmação da 

regularidade da licitante será efetuada mediante consulta “on-line” ao sistema SICAF.   

Resposta - As empresas  que são cadastradas no SICAF poderão apresentar a certidão  do sistema  

e si estiver alguma das certidões que compoem o sistema vencido devera ser acompanhada a 

atualizada. 

No Item 4.2.2.3 da Qualificação Técnica  

4.2.2.3.1. Empresa:  

a) Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

b) Atestado em nome da licitante que comprova ela ter realizado obras compatíveis ao objeto da 

licitação. 

Resposta : O Texto correto.  

No Item 4.2.2.3.2. Profissional: 

a) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitido pelo 

Conselho Profissional competente, comprovando a execução de serviços; 

a.1)  Definem-se como obras/serviços similares:  

• Execução de Obra de Quadra Poliesportiva Coberta; 

• Execução de Serviços de  Estrutura Metálica; 

• Execução de Serviços de Edificações;    

Resposta : Esta correto e no subitem a línea ( a.1 definem muito bem as similaridades). 

Atenciosamente 

CPL 
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