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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Fwd: Solicitação Esclarecimento Edital TP28/2020
Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS
<licitacoes@dourados.ms.gov.br>

6 de outubro de 2020
12:05

Para: Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

---------- Forwarded message ---------
De: Rubens - Egenharia GSM <engenharia2@concrenavi.com.br>
Date: ter., 6 de out. de 2020 às 10:17
Subject: Solicitação Esclarecimento Edital TP28/2020
To: <licitacoes@dourados.ms.gov.br>

Bom dia,

 

A/C DO COORDENADOR DE LICITAÇÕES DE OBRAS

 

    A Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda, inscrita no CNPJ 04.983.553/0001-62, vem por meio deste
documento, dirimir dúvida a respeito do item 7.2.1 do edital de licitação Tomada de Preços Nº 028/2020, de objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de
patrolamento, cascalhamento e retirada de entulhos em diversos locais da zona urbana do Município de
Dourados-MS,. Onde é solicitado:

 

“7.2.1. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional.

 

II. Apresentação de no mínimo um ou mais Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhado(s)da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico–CAT, do responsável(is) técnico(s)
integrante(s) do quadro técnico da licitante expedido pelo respectivo CREA, que comprove(m) ter executado o objeto
pertinente e compatível ao objeto desta licitação, sendo eles:

 

a. Conformação Geral de Vias Terrestres, com pelo menos 01 (um) atestado, e no máximo 3 (três) atestados com
área mínima de 882.600,00m²;”

 
Se tratando da comprovação da execução do itens em questão, possuímos atestados de itens de

característica semelhante (de mesma ou superior complexidade técnica de execução), com quantidade superior ao
que se pede, conforme solicitado, porém, sendo descrito(s) da(s) seguinte(s) maneira(s):

 

“Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura”

 

Por se tratar de serviços de características semelhantes, todos eles de complexidade técnica igual ou
superior ao requerido, estamos efetuando esta consulta para questionar se esta coordenadoria aceitará atestado
conforme descrito acima, de serviços de característica semelhantes, porém, descritos de forma diferente.
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Favor acusar recebimento, aguardo retorno.

 

Desde já, agradeço.

 

 

Att.

Eng. Civil Rubens Medeiros 

Contato: (67) 99977-2026 / (67) 3461-3307
Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda. 
Av. Amambaí,  n. 2.473,  Jd. Paraíso, Cep 79.950-000
Naviraí – MS  email: engenharia2@concrenavi.com.br

 

 

-- 

Departamento de Lic i tação do Município de Dourados-MS

                              Fone (67)  3411-7693
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