
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 007/2018  
 

 

Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 28 de fevereiro de 2018 às 16h21min que informam dúvidas 
sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos, cumpre-nos a responder: 

 
Pergunta: “Boa tarde, Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao 
Pregão Presencial nº 007/2018, conforme segue: 
Quanto a definição do OBJETO de CONTRATO:  
1ª Será disponibilizado Projeto Arquitetônico ATUALIZADO em arquivo .dwg ou preci-
sará de "AS BUILT" ( como construído)? 
 
2ª Será disponibilizado o Projeto de SPDA em arquivo .dwg, ou será necessário sua 
elaboração? 
 
3ª As taxas de análise (TASEG) serão pagas pelo licitante? 
 

4ª Qual a metragem da área construída? (essa informação pode constar em uma Plan-
ta Baixa)  
Certos de sua atenção. 
 
Desde já agradeço.” Transcrito conforme recebido 
 

Resposta: Caro Senhor licitante, em relação às perguntas nos dirigidas cabe a nós 
responder para esclarecer toda e qualquer obscuridade que vier a ocorrer da interpre-
tação do Edital. Portanto, segue por meio deste as respostas ao pedido de esclareci-
mentos:  
1ª Será disponibilizado Projeto Arquitêtonico Atualizado em arquivo .dwg ou precisará 
de “AS BUILT” (como construído)? 
Não será disponibilizado.Precisará de AS BUILT. 
 

2ª Será disponibilizado o Projeto de SPDA em arquivo .dwg, ou será necessário sua 
elaboração? 
Este projeto deverá ser elaborado pela empresa vencedora do certame. 
 

3ª As taxas de análise (TASEG) serão pagas pelo licitante? 
O licitante é isento da Taxa de Análise. 
 
4ª Qual a metragem da área construída? (essa informação pode constar em uma Plan-
ta Baixa) 
Esta medida será obtida após a elaboração do projeto arquitetônico. 
 



 
 

 

Acreditamos ter sanado todas as dúvidas que nos foram dirigidas. Sem 

mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


