SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Jundiaí, 05 de junho de 2018

A
TODAS AS LICITANTES
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/18
Em resposta aos questionamentos sobre o objeto do procedimento acima citado, informa que:
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO /IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS E
REDES DE ÁGUA TRATADA, DIVIDIDOS EM 4 LOTES, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

1 – Dúvida. Referente à Qualificação Técnica, a exigência do edital diz o seguinte: "Assentamento de
Tubo de Fo. Fo. PEAD...". PERGUNTA: Entendemos que pode ter ocorrido um erro de digitação e o que
está sendo requerido seria tubo de PVC PEAD, está correto nosso entendimento? Caso contrário por favor
explicar.?
Resposta DAE: pode ser entendido: "Assentamento de Tubo FOFO, ou PEAD, ou PVC DE
FOFO para rede de água", conforme os diâmetros indicados nas planilhas dos lotes do item 7.2.2 do
edital”
2 – Dúvida. Conforme texto do item 7.2.2.1 do edital a empresa deverá apresentar 50% da soma dos itens
de maior relevância para os lotes que desejar participar. Nossa dúvida é referente a casos onde empresas
participarem de mais de um lote, mas não atenderem ao somatório de atestados necessários. Esta empresa
será habilitada parcialmente? Ou seja, pode ser que empresas participem de dois lotes por exemplo e seja
habilitado em um e outro não? Ou caso não atenda os requisitos dos lotes que se propôs a participar, será
inabilitada em todos?
Resposta DAE: Sim, a empresa poderá ser habilitada parcialmente caso não atenda ao somatório dos
quantitativos de maior relevância, conforme planilha de lotes indicada no item 7.2.2. Quando da
participação da proponente em mais de um lote / item da licitação, enfatiza-se que deverá ser
considerada a “soma” dos atestados de obras distintas para fins de comprovação da capacidade,
compatível aos lotes de interesses, devendo a empresa licitante identificar o lote de participação, em
conformidade com as cláusulas 7.4.4. e 7.4.4.1. do presente edital. E uma vez não atendendo aos
requisitos dos lotes que se propôs a participar será inabilitada destes.
3 – Dúvida. No nosso entendimento, será apresentado apenas 01 (um) envelope B “proposta de preços”,
onde deverá constar todas as propostas dos lotes de interesse da licitante. Nosso entendimento esta
correto?

Resposta DAE: Sim, deverá ser apresentado apenas 1 envelope B contendo as propostas de preços,
porém somente será validada a proposta relativa ao lote que for habilitado, conforme já mencionado
anteriormente na dúvida 2);
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos.
Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações

