
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001-2020 

OBJETO: Construção da edificação do prédio da nova sede da Defensoria Pública no município de Vitória da 

Conquista/Bahia, localizado no Loteamento Itamaraty, Rua Rio Doce s/n, Candeias, Vitória da Conquista/Bahia. 

 

QUESTIONAMENTO 01 

 
Prezada Comissão de Licitação. 
  
  
Referente ao edital Concorrência n° 001/2020 - Construção da edificação do prédio da nova sede da Defensoria 

Pública no município de Vitória da Conquista/Bahia, localizado no Loteamento Itamaraty, Rua Rio Doce s/n, 
Candeias, Vitória da Conquista/Bahia, segue abaixo questionamento: 
  
  
  
No edital, item, 1.3  Qualificação Técnica 
  
b) comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão par)a o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada, simultaneamente, 

às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos seguintes 
quantitativos: (art. 101, II c/c §1o e §2o da Lei no 9.433/05).. 
  

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR 
SIGNIFICATIVO 

UNID 
QTDE 
(100%) 

(COMPROVAÇÃO 
MÍNIMA- 50%) 

FORRO MODULAR EM PVC (1,25X0,62) M, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO 

M² 1.004,23 505,12 

 
 
 1-     O item de comprovação acima descrito, poderá ser substituído  forro de PVC por placas de 
forrovid, que tem técnica de execução com dificuldade igual ou superior ? 
  
  
 

RESPOSTA 

 
Boa tarde! 
Em resposta ao quanto questionado e após envio para área técnica, foi CONSIDERADO 
COMPATÍVEL PARA ATESTADO. 
  
A unidade técnica de engenharia informa o seguinte: 
 “...Não recomendamos a troca do item na obra, por questões de segurança, visto que o forro tipo 
forrovid é inflamável. 
Porém, com relação a atestação, como se trata também de um forro modular e com estrutura de 
suporte semelhante, consideramos que a experiência é compatível” . 
 
Salvador,  08 de janeiro de 2021. 
 
Atenciosamente, 
 
Comissão Permanente de Licitação 

Defensoria Pública do Estado da Bahia 
  
  
 


