Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Questionamento da empresa:
Solicitamos maiores informações com referência à Reforma (Pelo informado no Edital,
não se trata de obra nova), por exemplo, o envio de Fotos do Local, e descrição do
Imóvel (Casa, Conjunto comercial Térreo, etc..), enfim, informações para podermos nos
basear no grau de dificuldade de cada uma das etapas do processo.
Ou até mesmo a existência ou não de projeto do imóvel.
Resposta:
O objeto deste Pregão, consoante se verifica da transcrição do item 1.1 abaixo, é a
elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, necessários à reforma e
adaptação dos imóveis enumerados. Assim, trata-se de imóveis já existentes.
1.1. O presente certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa
especializada para elaborar projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo
elementos necessários à reforma e adaptação, bem como a fiscalização da execução
dos referidos imóveis situados nos seguintes endereços.
Ressalta-se que o item 8.3, "c", combinado com o 8.3.3, do edital, exige a visita da
empresa proponente aos imóveis que serão objeto de reforma:
8.3. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados, ainda, pelo licitante
cadastrado:
[....]
c) Documento comprovando a visita técnica ao local do prédio onde será realizada a
reforma, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993.
[....]
8.3.3. O documento descrito no subitem 8.3, alínea "c", no qual constará a identificação
do visitante, será emitido pelos Chefes dos Cartórios Eleitorais abaixo relacionados,
devendo a visita ser previamente agendada:
ITEM
CARTÓRIO ELEITORAL
TELEFONE
1
Imaruí/SC - Cartório Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral
48 3643-0134
2
Gaspar/SC - Cartório Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral
47 3332-1256
3
Santo Amaro da Imperatriz/SC - Cartório Eleitoral da 48 3245-2500
67ª Zona Eleitoral
Assim, suas dúvidas quanto aos imóveis poderão ser sanadas nessas visitas.
Atenciosamente,
Dilene Soares Tavares dos Anjos
Pregoeira do TRESC

