
PREGAÕ 10/2022

Boa tarde
Construtora Azambuja EIRELI, CNPJ 02781246/0001-73 interessada em participar do Pregão 10/2022 cujo objeto é:

''Contratação de empresa de engenharia para serviços comuns de reparo, adaptação e 
readequação estrutural de demandas pontuais da Unidade de Internação de Saída Sistemá ca – UNISS e da Unidade de Internação de
Santa Maria – UISM, unidades pertencentes a Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania - SEJUS, compreendendo: serviço comum de
engenharia para conserto, reparo,adaptação, readequação e instalação complementar, conforme projetos execu vos, caderno de encargos
e especificações constantes no termo de referência constante do Anexo I deste Edital."
Vem pela presente solicitar que sejam encaminhados os projetos executivos, pois os mesmos não se encontram anexados no site do
comprasnet.
Att. 

Luiz Azambuja <conaza.engenharia@gmail.com>
qua 17/08/2022 18:26

Para:Comissão Permanente Licitação <cpl@sejus.df.gov.br>;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Unidade de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SEJUS/SUAG/UNEA Brasília-DF, 18 de agosto de 2022.

À CPL,

Em atenção ao despacho 93623479, com o pedido de esclarecimento acerca dos projetos
podemos destacar que no item 27 do Termo de Referências está disposto:

"Os projetos não fazem parte deste documento por trata-se de local de acesso restrito.

Desta forma, os projetos serão disponibilizados à vencedora do certame, estando a
empresa vencedora, tacitamente impedida da divulgação e disponibilização do material a terceiros,
sob nenhum pretexto, sem prévia autorização desta SEJUS."

As empresas deverão basear as propostas nas planilhas es�ma�vas de custos, as
especificações técnicas con�das no TR e poderão também solicitar a vistoria nos locais de execução dos
serviços a serem licitados. 

.

Atenciosamente, 

GUILHERME RODRIGUES

Chefe - UNEA

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES -
Matr.0246952-9, Chefe da Unidade de Engenharia e Arquitetura, em 18/08/2022, às 08:18,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 93630713 código CRC= 992C734D.
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