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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
PROCESSO LICITATÓRIO N. º 036/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 015/2017 
 
 
 
 

A Pregoeira Oficial da FEMA Maria Salete Porto Steiger 

Elias faz saber o seguinte: No dia 26, do mês de agosto, do corrente ano, recebeu, via 

e-mail, pedido de esclarecimento, enviado pela empresa CONSTRUTORA HEIDERICH 

LTDA, com sede na cidade de Guararapes/SP, na Rua Luiz Lincoln de Oliveira, 407 - 

CEP n.º 16.700-000, pretensa participante do processo licitatório em epígrafe. 

Pedido de esclarecimento: 
De: construtoraheiderich25@gmail.com  
Enviada em: sábado, 26 de agosto de 2017 23:19 
Para: Licitações Fema 
Assunto: Esclarecimento em relação ao Item 10.6 e o item 2.5.2 do PR/15/2017 
 
 
Olá(Bom dia). 
 
Poderia esclarecer 02(duas) perguntas por gentileza 
 
1.) No item 10.6 em que descreve que a A licitante poderá optar pela a apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), 
emitido pela Prefeitura do município, à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, isso quer dizer que o 
CRC é facultativo em relação ao CRC? 
 
10.6. A licitante poderá optar pela a apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Prefeitura do município, 
à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, nos termos da Lei Federal 8.666/1993, pertinente ao objeto 
licitado, substituindo os documentos correspondentes, a seguir enumerados, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniência de fato impeditivo de habilitação. A não apresentação de declaração será entendida pela Pregoeira 
como manifestação de inexistência de fato que possa inabilitá-la, ocorrido após a obtenção dos documentos apresentados para 
fins de habilitação.  
 
2.) No item 2.5. As empresas interessadas poderão proceder à vistoria técnica no local onde os Fundação Educacional do 
Município de Assis Campus “José Santilli Sobrinho” Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br 3 serviços serão executados, ocasião na qual será firmada a declaração, conforme 
modelo disponível no ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA.  
 
2.5.2) A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação. 
 
Isso que dizer de forma clara e precisa que é facultativo a visita técnica? 
 
Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração. 
Att; 
 

 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela 

empresa supracitada referente aos itens 2.5., 2.5.2. e 10.6. do Edital, a pregoeira do 

certame, apresenta a resposta ao pedido, conforme segue: 

 
1) Resposta: Seu entendimento está correto, é facultativo a 

apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral, contudo a empresa deverá 

apresentar todos os documentos enumerados nos itens 8.1.1. e 8.1.2 do Edital. 

 
2) Resposta: Está correto o seu entendimento, a vistoria 

técnica é facultativa, porém fica a empresa ciente que não serão aceitas alegações 

futuras sobre a inviabilidade de cumprir o contratado em face do desconhecimento das 

características do local em que serão executadas os serviços e dificuldades técnicas 

não previstas, conforme determina o item 2.5.2. do edital. 
2.5.2. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a 

participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de 
que após apresentação das propostas não serão admitidas, em 
hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade 
de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento das 
características do local em que serão executadas as obras e 
dificuldades técnicas não previstas. (grifo nosso) 

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

consideração, subscrevo-me, cordialmente. 

 

Assis, 28 de agosto de 2017. 

 

 

 

Maria Salete Porto Steiger Elias. 

Pregoeira Oficial 
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