
Protocolo 44.330/2021

De: PROSUD CONSTRUTORA EIRELI

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos 

Data: 19/11/2021 às 15:01:40

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG, DLCEL, FMEM

DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO

Entrada*: 

Site

 

Boa tarde. Solicitamos o esclarecimento da dúvida abaixo relacionada, referente à licitação de modalidade Tomada
de Preços nº 03/2021 da Fundação Municipal de Educação.

Na primeira errata do Edital supramencionado, para a comprovação de qualificação técnico-operacional, no item b.1.2
foi requerido Atestado de Capacidade Técnica das licitantes em relação ao sistema de águas pluviais, da seguinte
forma: b.1.2 Execução de rede pluvial: 368,00 m. Levando em consideração que a quantidade considerada é
correspondente à calha metálica (vide orçamento), será considerado o quantitativo do atestado da licitante que conter
o item descrito como "calha" e não como águas pluviais, tendo em vista que se compatibiliza ainda mais com o objeto
tido como referência no orçamento? E, tendo em vista que a unidade adotada pelo município para comprovação
(metro) não é a mais usual para o referido sistema (normalmente utiliza-se a área da cobertura, em metros
quadrados), poderá comprovar-se a execução do sistema de águas pluviais em metros quadrados, levando-se em
consideração a área da cobertura?

Grato.

1Doc:          1/3



  Protocolo 2- 44.330/2021

De: Karla C. - DLC

Para: Representante: PROSUD CONSTRUTORA EIRELI

Data: 19/11/2021 às 18:39:36

Setores (CC):

GG, DLCEL, FMEM

 

Prezados,

De acordo com esclarecimentos formalizados pela Diretora de Obras e Manutenção da Fundação de Educação,
informamos o que segue:

Em edital consta a solicitação de comprovação de execução de redes pluviais, sendo que
em orçamento constam os itens calha, rufo e tubos de encaminhamento vertical. Entende-
se que a rede pluvial é de fato um sistema composto por vários itens e não somente pelas
calhas, e que dificilmente estes itens são executados de forma individual. Desta forma, se
torna mais abrangente solicitar comprovação de execução da rede pluvial. A empresa que
apresentar quantidade mínima solicitada para quaisquer dos itens descritos acima será
considerada habilitada neste segmento.

Nesse sentido, consideram-se sanadas as dúvidas inicialmente registradas, reiterando-se, pois, os termos do edital.

At.te,

_

Karla Vitoreti Cipriano 

Diretora de Licitações e Contratos
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