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ATA Nº 34 REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 4º EXERCÍCIO 

DA 17ª LEGISLATURA 

 

 Às 11h00min do dia 16 de junho de 2020, reuniram-se os membros 

da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Suzano, designada pela 

Portaria nº 049 de 19 de fevereiro de 2020, por meio de videoconferência (via aplicativo 

Hangouts - Google), tendo em vista a organização dos trabalhos administrativos causados 

pela pandemia do coronavírus, disciplinada pelo Ato da Mesa da Câmara Municipal de 

Suzano nº 17 de 2020, para deliberar sobre os seguintes assuntos:   

 

ATO DA MESA 013/2020: INSTALAÇÃO DE FORRO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 

 

O presidente agradeceu a presença de todos e informou o 

recebimento, via correio eletrônico – anexo, do pedido de esclarecimento da empresa 

“SBC CONSTRUÇÕES” em relação ao Item 8.4 do Edital que trata da Qualificação 

Técnica: 

 

1 – Vocês aceitam apenas o atestado também? Ou apenas CAT 

(Certidão de Acervo Técnico)? 

 

Poderá ser fornecido Atestado Técnico ou Certidão de Acervo 

Técnico – CAT válida e emitida por entidade profissional 

competente, desde que seja possível conferir que a licitante tenha 

desempenhado atividades da mesma natureza do objeto do 

presente certame. 

 

2 – Nos CAT’s da minha empresa eu tenho: Gesso Liso e Forro 

de Gesso que na somatória atingem a metragem exigida, que no 

meu entendimento são da mesma natureza, ou seja, serviços 

similares conforma a Súmula 24: “Em procedimento licitatório, 

é possível a exigência de comprovação da qualificação 

operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal 

nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos 

mínimos de prova de execução de serviços similares, desde 

que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% 

da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida 

e tecnicamente justificado.” Pode confirmar se esses CAT’s 
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atendem ao Item 8.4 referente ao Item 1.1 da planilha 

orçamentária (página 53)? 

 

Os pedidos de esclarecimentos servem para possibilitar aos 

licitantes tirarem dúvidas a respeito do Edital ou do objeto licitado, 

não podendo ser esclarecidas questões de cunho concreto. Deste 

modo, fica prejudicada a análise do questionamento, sendo que 

referida situação será objeto de análise na Sessão do Pregão.  

 

 

Não havendo, por ora, nada mais a tratar, às 11h35min deu-se por 

encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai subscrita pelos membros 

presentes da Comissão Permanente de Licitação. 

 

Suzano, 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Júlio Cesar Mayer – Presidente    Osmar Alves da Silva – Vice Presidente 

 

 

 

Taiane Kelly F. Silva – Membro    Pedro Vitor Alves de Souza – Membro 

 

 

 

Simone Maria Alencar – Membro       Alexandre Jaquel da Silva – Secretário 


