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HISTÓRICO 

Senhora Presidente da Comissão, 

Em atenção à correspondência digital, por meio de  e-mail,  em 11/05/2021 (11:44 h), no qual 
encaminha pedido de esclarecimento protocolado pela empresa Planacon Construtora LTDA., referente 
Processo Licitat6rio n° 43/2021/DL/PMD - Concorrência n° 01/2021, que tem por objeto A. "Contratação 
de empresa especializada para execução de serviços de restauração asfiltica (operação tapa-buraco), 
para manutenção de vias públicas nas regiões urbanas, sendo Lote 01 - Região Norte e Zonas 
Urbanas Distritais de Itahum, Vila  Sao  Pedro e Panambi e Lote 02 - Região Sul e Zonas Urbanas 
Distritais de Indipolis, Vila Vargas, Vila Formosa e Vila Macatiba (Guassti) no Município de 
Dourados/MS.", quanto aos pedidos de esclarecimentos/questionamentos, como segue: 

I- RESPOSTA AO ITEM ABAIXO ELENCADO: 

Bom dia, estou com dúvida quanto ao item 7.2.1 sobre relação de equipamentos e relação de 
equipes, estou enviando em anexo as declarações que foram feitas se estão dentro do que solicita no 
edital porque não achamos os quantitativos. 

Vimos esclarecer, que esta Licitante e as demais que eventualmente participar(em) deste certame 
deverá(ão) somente apresentar(em), conforme item 13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, e subitem 
13.1.2.2 Declaração De Disponibilidade, presentes no Termo de Referencia deste Edital, que diz: 

"Declaração da Licitante de que disporá  (ão)  por ocasião da futura contratação, das equipes 
operacionais técnicas mínimas (equipamentos e mão de obra) consideradas essenciais para execução 
contratual", conforme dispõe no inciso  III,  item 2, do Memorial Descritivo "Condições do 
desenvolvimento do Contrato e metodologia do trabalho", subitem 2.2 "Equipe técnica operacional  
minima".  

Atenciosamente,  

so, 04  
s  4.11,0  

Cjm(e.  

TAVO CASARIN 
Secr 	unicipal de Obras Públicas 
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