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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL 

Ao Ilustríssimo Senhor Pregoeiro Comissão Permanente de Licitações 

 

Tomada de Preço n° 027/2019/SML/PVH 

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia 
para reforma do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS DONA COTINHA.  

 

SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

03.761.180/0001-12, sediada na Rua Jequié, 6730, Cuniã, Porto Velho – RO, CEP 76.824-464, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. DARTAGNAN DONOSO, portador da Carteira de 

Identidade nº 1042055 SSP/RO e do CPF nº 325.426.152.68, vem, respeitosamente e 

tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, Solicitar Esclarecimento a respeito desta 

Tomada de Preço, nos termos do subitem 2.1 do presente edital. 

 

1. TEMPESTIVAMENTE 

O subitem 2.1 do edital de Tomada de Preço n° 027/2019/SML/PVH, informa conforme abaixo: 

“As dúvidas referentes a este edital poderão ser sanadas até 02 (dois) dias 
úteis antes da abertura do certame licitatório, estas deverão ser 
endereçadas à Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH nos 
endereços discriminados no subitem 1.5 deste Edital, e serão sanadas pela 
comissão de licitação”. 

Diante disto, considerando que a presente “Solicitação de Esclarecimentos” foi 

apresentada no dia 03/01/2020, a licitante aqui identificada não só é parte legítima para o ato, como 

também o pratica tempestivamente. 

De toda sorte, é atribuição desta Comissão de Licitação sanar a dúvida apresentada 

abaixo por esta licitante, assim como qualquer outra que assim apresentar, configurando um direito 

vinculado ao instrumento convocatório. 
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2. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

Somos considerada empresa séria, que já atua no mercado de construção civil há mais de 

dezenove anos, tendo executado serviços, sobretudo, para entidades públicas, tendo durante todo 

esse tempo, realizado serviços com alto padrão de qualidade e seguindo rigorosamente as normas 

legais de segurança. 

Ao analisar o edital de licitação e seus anexos, especificamente acerca da qualificação 

técnica exigida para participação no certame, o item 10.4.3., alínea “a” exige: 

10.4.3. Comprovação de aptidão da empresa de forma individual, para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da obra, 
através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra (s) fornecido (s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha compatibilidade 
com as parcelas de maior relevância técnica do objeto deste edital, 
especificadamente na característica mínima seguinte: 
 
a) “(alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura DIN 2240, 
diâmetro 2”, altura 3 m, fixados a cada 2 mem blocos de concreto, com 
tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5x7,5 
cm)”. 

Ao exigir as “parcelas de maior relevância técnica” conforme mencionado no item, o texto 

não deixa claro qual a exigência, confundindo o licitante que dois tipos de alambrados, totalmente 

diferente um do outro, conforme (grifo nosso), onde na mesma alínea, informa alambrado em 

tubos de aço galvanizado e logo abaixo informa em blocos de concreto. 

Diante deste cenário, considerando todo o que está sendo aqui apresentado, solicitamos 

esclarecimentos de maneira inequívoca afim de garantir nossa participação nesta presente Tomada 

de Preço, com o objetivo de separarmos a documentação correta em cima daquilo que está sendo 

exigida. 

Sem mais, ficamos urgentemente no aguardo de resposta em tempo hábil. 

Porto Velho – RO, 03 de janeiro de 2020. 
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