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Edson de Souza

De: Coordenação de Licitação - SCG
Enviado em: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 17:46
Para: 'ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA'
Cc: Flávia Maria Gonzaga; Analice Marques Da Silva
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS EDITAL TP 001/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE 

ECONOMIA DO DF

Cara Senhora Pollyana, boa tarde! 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento informamos o que segue: 
 
Quanto a questão 1: Conforme Projeto Básico (70013652) e Planilha Orçamentária (70020485) o valor estimado 
para esta contratação de R$ 1.221.893,19 (um milhão, duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e três reais e 
dezenove centavos). 
 
Quanto a questão 2: Os projetos citados foram considerados como projetos executivos, e serviram de base para a 
elaboração da planilha estimativa. E não houve alteração nestes projetos. 
 
Quanto a questão 3: Não será disponibilizado, tendo em vista que todas as informações necessárias as execuções 
dos serviços estão nos documentos técnicos (projetos, planilhas e Projeto Básico), e durante a execução do Contrato 
haverá uma Comissão Técnica de Fiscalização e Acompanhamento da obra, que estará à disposição para maiores 
esclarecimentos. 
 
Quanto a questão 4: Não. Poderá ser atendido por declaração conforme disposto no item I da letra “d” do item 9.7.4 
do edital. 
Quanto a questão 5: Conforme consta no item 8.5 do Projeto Básico o prazo de execução dos serviços será de 120 
(cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
Quanto a questão 6: Conforme consta no item 22.2 do Projeto Básico o prazo de vigência do contrato será de 250 
(duzentos e cinquenta) dias corridos. 
 
Att.,  
 
Edson de Souza 
Presidente CPL 
 
De: ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA <engeste2020pmb@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2021 10:13 
Para: Coordenação de Licitação - SCG <colic.scg@economia.df.gov.br> 
Cc: pollygui@gmail.com 
Assunto: ESCLARECIMENTOS EDITAL TP 001/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF 
 
Prezados, 
 
Em relação ao Edital de Tomada de Preços n° 001/2021/SEEC/SPLAN/SCG, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos: 
 
1) No item 6.1 ainda consta o valor da contratação estimado como R$1.128.864,80, mas o valor correto é o 
da página 1 do Edital e o da planilha R$1.221.893,19? 
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2) Os projetos apresentados no site numerados de 6 a 20 são os projetos executivos?  Houve alguma 
modificação nestes projetos, desde a publicação do primeiro edital?  
 
3) Será disponibilizado um Caderno de especificações? 
 
4) No item 9.7.4, na alínea "d", subitem "ii" abaixo descrito, o documento comprobatório pode ser a 
INSCRIÇÃO e o CERTIFICADO DE REGULARIDADE (CR) no IBAMA ? 
d) apresentar documento probatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos 
termos da Lei Distrital n° 4.770/2012, que poderá ser feito da seguinte forma: 
i)... 
ii) com a apresentação de documento probatório (atestado, declaração, certificado, registro, 
credenciamento, etc) emitido por Órgãos Públicos de qualquer ente da Federação que tenha 
competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado, ou o fornecedor, 
distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, etc no respectivo Órgão, ou; 
 
5) No item 15.3 do EDITAL  consta o seguinte: "O contrato para a execução dos serviços objeto deste 
Edital terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.", mas no 
ANEXO II do PROJETO BÁSICO consta um prazo de 120 dias corridos e o CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO também demonstra 4 meses, ou seja, deve-se ajustar a planilha nos itens Canteiro de Obras, 
Limpeza da Obra e Serviços Auxiliares e Administrativos e o cronograma para 6 meses a fim de se atender 
o item 15.3 do Edital? 
 
6) No item 22.2 do PROJETO BÁSICO consta prazo de vigência do contrato de 250 dias corridos, enquanto 
que no ITEM 15.8 do EDITAL consta 180 dias corridos. Qual prazo devemos considerar? 
 
No aguardo... 
Desde já agradecemos! 
 
Pollyana Guimarães 
ENGESTE 
(62) 3241-4332 
 
 
 
 


