
ESCLARECIMENTOS – CONCORRÊNCIA Nº 05/2013

ESCLARECIMENTO 01

PERGUNTA:  Na Planilha do Pavilhão de Aulas/Laboratórios Padrão, consta no ítem 20.2 -  01 
- Extintor de pó químico  de 12 kg, porém o preço é zero. É para orçar este item, ou não? 
RESPOSTA:  Conforme análise  do setor  de engenharia,  o item 20.2 é  referente ao cabeamento 
logico e telefônico e todos os preços se encontram na planilha.

ESCLARECIMENTO 02

PERGUNTA: Gostaria de saber se há outro nº para entrar em contato com o Campus de Teixeira de 
Freitas, pois já liguei várias vezes durante 2 dias seguidos e ninguém atende, impossibilitando o 
agendamento da visita, que por sinal, pode ser feita até segunda-feira (dia 11), conforme Edital. 
RESPOSTA: Segue abaixo relação de telefones de Teixeira de Freitas: (73)3665-1023/ 1032 / 1033

ESCLARECIMENTO 03

PERGUNTA: 1-No  item  k)  abaixo  do  referido  edital,  o  CAT que  deverá  ser  apresentado  é 
solicitado em duas unidades distintas, como segue abaixo:
"... k.4)  de,  pelo  menos, ter executado  cobertura  de  estrutura  metálica  com,  no  mínimo,
15.000  (quinze  mil) quilos ou  1.000 m² em  aço  estrutural,  admitindo-se,  no  máximo,
2 (dois) atestados; ..."
Como é permitido somar 2 (dois atestados), possuimos um atestado que atende mais de 50% na 
unidade quilos e  outro  atestado  que  atende  também  mais  de  50%  na  unidade m2,  ou  seja 
completando  o  solicitado  no  edital,  apenas  com  unidades,  questionamos  se  existiria alguma 
impossibilidade. 
RESPOSTA:  Em  atenção  a  vossa  solicitação  de  esclarecimento,  a  área  técnica  informa: "Os 
atestados devem ser ou 15.000 kg ou 1.000 m² não poderá ser 50% de cada um."

ESCLARECIMENTO 04

PERGUNTA: 1-No item k) abaixo do referido edital, o CAT que deverá ser apresentado é o de 
projeto (como solicitado), ou o de intalação/obra (já que o objeto licitado é uma obra e não projeto)?
"...k)  as  comprovações  de  capacidade  técnica  referidas  na  alínea  “b”  deste  item  deverão,
também,  fazer  referência  a:
k.1)  de,  pelo  menos, ter executado  projeto  de  rede  de  lógica  com  mais  de  98  (noventa
e  oito)  pontos  (desconsiderando  portas  em  patch  panels),  admitindo-se,  no  máximo,
2  (dois)  atestados;
k.2)  de,  pelo  menos, ter executado  projeto  de  rede  lógica  com  mais  de  90  (noventa)
metros de cabo ótico 4 (quatro) pares, admitindo-se, no máximo, 2 (dois) atestados;..."
2-No item k.2) abaixo, do referido edital, o cabo ótico a que se refere é o cabo UTP, categoria 4 ou  
5? Ou outro tipo de cabo?
"...k.2)  de,  pelo  menos, ter executado  projeto  de  rede  lógica  com  mais  de  90  (noventa)
metros de cabo ótico 4 (quatro) pares, admitindo-se, no máximo, 2 (dois) atestados; 
RESPOSTA: Nenhum dos dois, o CAT certidão de acervo técnico, corresponde ao acervo de obras 
já executadas pela empresa,  nada tem a ver com essa licitação em si.  Ela diz que a empresa é 
capaz de executar essa obra em função da experiencia de outras obras que ela executou. O CAT é 
de obras já executadas.

callto:(73)3665-1023


ESCLARECIMENTO 05

PERGUNTA:  O Edital  da Concorrência supracitada,  no subitem 42.3 h.2) informa que “faz-se 
necessário, dentre o corpo técnico especializado, a existência de profissional(is) de nível superior 
nas áreas de elétrica e segurança no trabalho, podendo o mesmo profissional exercer ambas as 
funções, desde que possua os dois títulos.”
Logo, a partir desta informação, a Licitante deve apresentar os CAT’s do profissional da área de 
elétrica juntamente com a certidão do CREA ou apenas apresentar o CREA do mesmo?
RESPOSTA: Em atenção a vossa solicitação de esclarecimento, após validação da área técnica 
informamos que deverá ser apresentado somente o CREA para esse caso. 


