
Campo Grande MS, 09 de maio de 2022.

DE: SECRETARIA DE LICENCIAMENTO E SEGURANÇA PREDIAL - SESEP/DINFRA/PROADI

PARA: Comissão Permanente de Licitação - CPEL/CPER/COMIS

VIA: DINFRA/PROADI

ASSUNTO: RDC 03/2022 - Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução do REMANESCENTE da Obra de Construção de Pór�co e Passarela
de Acesso - AGINOVA, a ser executado no Setor 01 da Cidade Universitária da UFMS em
Campo Grande/MS, totalizando uma área de 54,18 m²

 

DESPACHO

Senhor Presidente,

 

Após análise da documentação enviada pela 1ª colocada (3266117),
verificamos que não foi apresentada a composição unitária dos serviços con�dos nas
planilhas orçamentária dos atestados de capacidade técnica profissional e operacional,
impossibilitando, assim, a verificação dos quan�ta�vos exigidos pelo edital.

Esclarecemos que, como as planilhas apresentadas nos atestados pelas
Empresas, possuem serviços agrupados num único item, sendo que estes serviços exigidos
pelo edital estão de forma separadas com suas respec�vas unidades de medida, se faz
necessário a apresentação das composições unitárias destes serviços. Assim, poderá se
verificar os serviços individualmente. 

 

Atenciosamente,

 
Eduarda Stecca Rennó

Engenheira Civil
SESEP/DINFRA/PROADI

 

Ciente,

 
 

Paulo Ewerton de Oliveira Falco
Chefe da Secretaria

SESEP/DINFRA/PROADI

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eduarda Stecca Rennó,
Engenheiro-area, em 09/05/2022, às 13:48, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Paulo Ewerton de Oliveira Falco,
Secretário(a), em 09/05/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3266685 e o código CRC 416B4A9E.
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