
 
  

 DISEC/CESUP LICITAÇÕES SÃO PAULO (SP). 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA II. 

São Paulo, 01 de março de 2016. 
 

ESCLARECIMENTO Nº 04 

CONCORRÊNCIA 2015/10850 (7419) - Registro de preços referente à execução de reformas  
e serviços de engenharia, incluindo instalação e re localização, em dependências do Banco 
do Brasil localizadas no Estado do Rio Grande do Su l, dividido em 05 lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, o 
questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
Questionamento:  
 
Na lista de municípios não consta/m a/as agências/locais que poderão ser contratadas, 
restringindo-se apenas em informar o município. Isto significa que os serviços poderão ocorrer em 
qualquer unidade do banco, como Salas de autoatendimento, Postos de atendimento ou algo do 
gênero, etc., além de todas as agências existentes no município? 
 
Se for positiva a resposta, é possível saber à priori quais são estes locais ou se eles serão 
definidos somente à posteiori? 
 
Esclarecimento:  
 
O objeto da Ata não está restrito às agências, pode ndo esta ser acionada para 
atendimento a quaisquer dependências do Banco do Br asil existentes nos municípios 
integrantes do Lote/roteiro. 
 
Os locais de execução dos serviços serão informados  por ocasião dos acionamentos, 
mediante a apresentação da Solicitação de Serviços correspondente, que ficará a cargo 
da área responsável pelo gerenciamento da Ata de Re gistro de Preços, conforme 
definido na CLÁUSULA QUINTA do Anexo 15 do Edital -  MINUTA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.  
 
Questionamento:  
 
E em relação aos valores destas obras: existe algum valor mínimo de contratação? A informação 
dada se refere somente a faixas de valores que definirão o prazo de execução. Existe alguma que 
defina o valor mínimo de contratação? 
 
Esclarecimento:  
 
Informamos que não há valores mínimos para o acionamento. Conforme 
definido na CLÁUSULA NONA do Anexo 15 do Edital - MINUTA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, as solicitações de serviços obedecerão à conveniência 
e às necessidades do BANCO, podendo ser efetuadas simultaneamente. 
 
 
 
 

Francisco Tesbita Lacerda Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


