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Megacom Construções e Serviçõs <megacom.ltda@hotmail.com> 8 de maio de 2022 20:00
Para: Central de Compras e Licitações CCL <ccl.oiapoque@gmail.com>

À PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
REF. EDITAL- CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA.
CONVÊNIO Nº 373/PCN/2020 - SICONV 905676/2020 

 

A empresa S. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº.
08.488.373/0001-65, vem tempestivamente, nos termos do Art. 109, I, “a”, da Lei 8.666/93, oferecer seu
recurso administrativo com pedido de esclarecimentos, atinentes ao edital em referência, a saber: 

1. Comprovação da licitante de que dispõe de responsável (eis) técnico (s), na data de abertura das
propostas, profissional(ais) de nível superior (de acordo com a exigência dos serviços), Engenheiro
Civil, Arquiteto, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico ou outro(s) reconhecido(s) pelo
CREA e/ ou CAU (Item do Edital 9.2.4.1 “a”);  

QUESTIONAMENTO: Obra predominantemente civil, porém, são relacionadas áreas da
engenharia que são incompa�veis com o objeto, como elétrica e mecânica e ainda, o edital
amplia para outros, ou seja, a administração pública corre o risco de uma empresa se apresentar
com profissional diferente da engenharia civil, e ainda assim o habilita-lo, nesse item, solicitamos
esclarecimentos;  

 
2. 3 Pavimentação - 3.1 Bloquete intertravado fornecimento e execução (E=8cm);  

QUESTIONAMENTO: Nesse item do edital de comprovação de capacidade técnica, são exigidos
Bloquetes com espessura de 8cm, porem, na planilha orçamentária, o bloco indicado é de 6cm,
além de itens que estão incompa�veis com o projeto e planilha orçamentaria, nesse item,
solicitamos esclarecimentos;  

 
Nestes termos, aguardamos ESCLARECIMENTOS. 

            Município de Oiapoque - AP, 08 de Maio de 2022. 

S. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 
 CNPJ nº. 08.488.373/0001-65 


