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LICITAÇÃO Nº 05/2020 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO SEINFRA Nº 004/2020 

 
PROCESSO Nº PR- 477/2020-SEINFRA TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Execução de Trabalho Social, referente 

ao CT 192.794-34/2006, em conformidade com o descrito na 2ª Reprogramação do Projeto de 

Trabalho Social,  junto à comunidade envolvida nas intervenções urbanísticas  realizadas na 

localidade de Baixa Fria, em são Marcos / Pau da Lima, no município de Salvador / BA. 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

“Esclarecer uma dúvida junto à comissão de licitação sobre a obrigatoriedade do CRC, se 

tratando de empresa de pequeno porte, para participação na TP 004/2020. Caso seja 

obrigatório, quais documentos devem ser enviados para o cadastro? Esses documentos podem 

ser enviados via e-mail neste momento de distanciamento social por conta da pandemia 

(COVID)? “ 

RESPOSTA: 

Conforme edital item 3 _CONDIÇÕES DE PARTICIPÁÇÃO, 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. 

Informações com relação a documentação necessária para do CRC devem ser obtidas junto a 

Secretária Municipal de Gestão _ SEMGE, tel. (71) 3202-4103/4038 | Fax: 71-3202-4168 | 

Horário de expediente: 8h às 17.  

 

QUESTIONAMENTO 02: 

“Solicitamos o envio dos arquivos de orçamento e cronograma físico financeiro em formato 

excel, a fim de facilitar a elaboração da proposta de preço garantindo que não haja equívocos.” 

RESPOSTA: 

O arquivo, com as planilhas e cronograma, foi disponibilizado no Portal de Compras Salvador. 

 

Salvador, 16 de julho de 2020 

Comissão Setorial de Licitação _ COSEL 


