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LICITAÇÃO Nº 011/2022 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – SEINFRA 

 
PROCESSO Nº 196949/2021-SEINFRA TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa de Engenharia para 

prestação de serviços especializados na elaboração de estudos e projeto executivo para contenção 

e estabilização de duas encostas no Município de Salvador, assim identificadas: ENCOSTA 01 – 

Situada na Rua Porto Alegre, Bairro de Tancredo Neves (Coordenadas 12° 56' 27,0276" S, 38° 26' 

33.2124" W), possui 765,00m² e Grau de risco R4 (Risco muito alto); e ENCOSTA 02 – Situada na 

Rua São Luiz, Bairro de Tancredo Neves (Coordenadas 12° 56’ 24,6’’ S, 38° 26’ 44,6’’ W), possui 

300,00m² e Grau de risco R3 (Risco alto). 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

“Temos interesse em participar da tomada de preços nº004/22 - SEINFRA do objeto presente em 

edital: Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa de Engenharia para 

prestação de serviços especializados na elaboração de estudos e projeto executivo para 

contenção e estabilização de duas encostas no Município de Salvador. 

 

Durante a leitura do edital surgiu uma dúvida se há a necessidade de nos cadastrar na Secretaria 

Municipal de Gestão - SEMGE para participar do processo licitatório. Gostaríamos de sanar essa 

dúvida por meio deste email.” 

 

RESPOSTA: 

Informamos que conforme edital item 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, sub item 3.1, 

“poderão participar da licitação pessoas jurídicas que demonstrem capacidade técnica para o 

desenvolvimento do objeto que, pela sua complexidade, deve ser realizado conforme 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, que sejam cadastradas 

no CRC/Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, e as não cadastradas, desde que atendam a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme disciplina o art. 22, 

§ 2º, da Lei 8.666/93”. 

 

Salvador, 07 de novembro de 2022 

Comissão Setorial de Licitação - COSEL 


