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

Questionamento TP 012/2021 

ANSU CONSTRUTORA E LOCAÇÕES <ansulocacao@gmail.com> 8 de fevereiro de 2022 12:22
Para: pregao@dourados.ms.gov.br

EMPRESA ANSU CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 26.262.900/0001-09

Prezados senhores,

Com o presente solicitamos esclarecimentos ao Edital da licitação acima mencionado para que se possa
manter a isonomia do certame:

QUESTIONAMENTO 1

O Edital especifica em seu item 7.2.2.– c) Comprovação de capacidade técnica do profissional de nível superior,
apresentado no inciso I do subitem “7.2.2.”, através de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) e certificado(s) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado(s) pela certidão(ões) de acervo técnico – CAT’s, em
nome do profissional responsável técnico apresentado pela licitante, que tenha executado serviços de características
semelhantes ao objeto do certame licitatório, para os serviços descritos para cada alínea dispostas no quadro
abaixo.

Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romana, portuguesa, americana, francesa, com
rendimento médio de 16 a 17 telhas / m², inclusive com fornecimento de material e mão de obra e/ou
fornecimento de mão de obra de colocação. 

Qual é a necessidade de se pedir a comprovação de fornecimento e instalação de 800m² de telha
romana na licitação, uma vez que a planilha orçamentária prevê apenas a aquisição de 3.792
unidades de telha ou seja, 237m² de telhado novo? 

QUESTIONAMENTO 2

Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romana, portuguesa, americana, francesa, com
rendimento médio de 16 a 17 telhas / m², inclusive com fornecimento de material e mão de obra e/ou
fornecimento de mão de obra de colocação.   

O item acima descrito a complexidade técnica de emprego poderá ser suprida por telhamento
metálico ou seja por telha metálica para comprovação dos 800m² de capacidade técnica da
empresa?

Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno.

"Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de
nossa vontade e perseverança". Albert Einstein.

Att, 
Suelen Gardin
(67) 3038-8800
(67) 99609-6005
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