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LICITAÇÃO Nº 01/2021 - FMLF 

ESCLARECIMENTO Nº 7 

A seguir encaminhamos resposta a duas solicitações de esclarecimentos. A primeira 

com três questões e a segunda, de apenas uma questão, mas de mesmo teor da 

terceira questão da primeira solicitação.  

1ª Solicitação de Esclarecimento 

Questão 1: 

No item 10.1.1 – Plano de Trabalho, está evidenciada o limite de 15 (quinze) laudas, com fonte Arial 1. 

O 1, seria o tamanho da fonte? Não conseguimos perceber. 

Agradecemos a gentileza de informar qual o tamanho e espaçamento a serem apresentados. 

Resposta: 

Por um erro de digitação, saiu apenas um algarismo 1.  

Assim, Onde se lê: “uma via impressa (fonte Arial 1, em folha A4)”. 

Leia-se: “uma via impressa (fonte Arial 11, em folha A4)”. 

Questão 2: 

É possível agregarmos, extra às 15 laudas, imagens? Se sim, qual o limite? 

Resposta: 

Sim. O limite fica a critério de cada licitante, prevalecendo o bom senso. 

Questão 3: 

Pelo Decreto nº 20.254 de 25/02/2021, temos dúvidas ainda relativamente ao funcionamento dos 

Cartórios, uma vez que a informação não está tão clara. A CPL já está a pensar neste quesito? 

Continuaremos monitorando as restrições impostas. 

Resposta: 

O Decreto Estadual nº 20.254/21 realmente não deixa claro a situação dos cartórios.  

Já o Decreto Municipal nº 36.688/21, de mesma data, apresenta um maior detalhamento a 

respeito das excepcionalidades relativas a suspensão das atividades, entre as quais indica os 

cartórios de registro das pessoas naturais (Art. 1º, § 1º, item XVI) 
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Art. 1º - Ficam suspensas, a partir das 5h do dia 29 de março de 2021 às 5h do dia 05 de abril 

de 2021, as atividades de comércio e prestação de serviços no Município de Salvador.  

§ 1º Não estão submetidos à suspensão das atividades prevista neste artigo os seguintes 

estabelecimentos que prestam serviços essenciais, que devem observar os protocolos geral 

e setoriais das atividades e as demais normas vigentes, para funcionamento: 

... 

XVI - cartórios de registro das pessoas naturais; 

Assim, considerando que tal excepcionalidade não atingiu os demais cartórios, esta Comissão 

revê a decisão anterior exposta nos Esclarecimentos Nº 3 e Nº 6, e libera de reconhecimento 

de firma os documentos indicados no Edital (Carta de Credenciamento e Autorização para 

Participação em Equipe Técnica), caso não seja possível a utilização de assinatura digital. 

Posteriormente, na fase de análise das propostas, caso necessário, a Comissão poderá 

solicitar a reapresentação do documento, com a assinatura reconhecida.  

2ª Solicitação de Esclarecimento 

Em função de decreto municipal, o 14ª cartório de registros e ofícios se encontra fechado e por conta 

disso estamos impossibilitados de reconhecer firma para a Autorização para Participação Equipe 

Técnica de alguns dos profissionais que não possuem certificado digital. Como devemos proceder neste 

caso? Podemos encaminhar o documento apenas com a assinatura sem firma reconhecida ou o certame 

será adiado até que a situação se regularize? 

Resposta: 

Ver resposta anterior (questão 3), sem necessidade de adiamento da sessão de abertura da 

licitação prevista para o dia 06 de abril de 2021.  
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