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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/2017 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017 

 
 

A presidenta da Comissão Permanente Licitação da FEMA 

Maria Salete Porto Steiger Elias, faz saber o seguinte: Nos dias 13 e 15, do mês de 

junho, do corrente ano, recebeu, via e-mail, pedido de esclarecimento, enviado pela 

empresa HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 56.538.564/0001-37, com sede em Bauru/SP, na Av. Nações Unidas, 17 - 17 

Sala 610, Bairro Vila Santo Antônio - CEP 17.013-035, pretensa participante do 

processo licitatório em epígrafe. 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela 

empresa supracitada referente aos subitens itens 5.2. e 6.1.7. do Edital, a comissão 

permanente de licitação da FEMA, apresenta a resposta ao pedido, conforme segue: 

 
Pedido de esclarecimento: 
A referida empresa solicita esclarecimento referente ao subitem 

5.2. e subitem 6.1.7. do edital: 

5.2. Deverá haver um envelope de proposta de preço de cada 

Lote cotado. 

Pedido de esclarecimento 1 – é necessário agrupá-los em 

uma unidade maior ou mantemos os mesmos em separados. 

Na parte externa indicamos o lote? 

Resposta: A proposta de cada lote deverá estar dentro de 

envelopes individuais, o licitante poderá indicar o lote na parte externa do envelope. 

6.1.7. A licitante poderá optar pela a apresentação do 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC). 

Pedido de esclarecimento 2 - podemos compreender que a 

apresentação do CRC é facultativa? 
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Resposta: Seu entendimento está correto, contudo a empresa 

deverá apresentar todos os documentos enumerados nos itens 6.1.1. e 6.1.2 do Edital. 

 
Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior 

consideração, subscrevo-me, cordialmente. 

 

Assis, 20 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Maria Salete Porto Steiger Elias. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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