
Assunto: Re: Dúvida PREGÃO PRESENCIAL 004/2020
De: Licitação <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Data: 17/06/2020 15:06
Para: Hugo Santos - SB Construções <hugo@sbconstrucoeseng.com.br>

Prezado, boa tarde.

Conforme descri vo, o material deverá ser de GESSO ACARTONADO.
Quanto fornecimento de material, vide planilha orçamentária (página 49 do edital) e cronograma

sico-financeiro (página 51 do edital).
Lembrando que o Projeto Execu vo pode ser baixado por meio do link citado às páginas 48 do
edital.

Em 16/06/2020 12:19, Hugo Santos - SB Construções escreveu:

Prezado (a), bom dia!

Mais uma dúvida:

o escopo "Forro de gesso acartonado incl. estrutura é montagem" é forro de drywall ou gesso?
O material vocês vão fornecer ou está incluso no item?

Obrigado.

Hugo Santos

Em 15/06/2020 15:43, hugo@sbconstrucoeseng.com.br escreveu:

Prezazdo (a), boa tarde!
Gostaria de esclarecer uma dúvida quanto ao PREGÃO PRESENCIAL 004/2020:

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Dúvida 1 - Vocês aceitam apenas o atestado também? Ou apenas CAT
(Certificado de Acervo Técnico)?

Dúvida 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 endentimento
são da mesma natureza, ou seja, serviços similares conforme 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 atentem o item 8.4 referente ao item 1.1 da
planilha orçamentária (página 53)?
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Obrigado.
Hugo Santos
(12) 98112-6295

-- 
At.te

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Suzano
Rua dos Três Poderes, 65 – Jardim Paulista - Suzano/SP
www.camarasuzano.sp.gov.br
FONE: (11) 4744-8000
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