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Campo Grande, 25 de julho de 2022.

DE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA - SEDINF/DINFRA/PROADI

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

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA - RCD 07.22

 

DESPACHO

Senhor Presidente,

Em atendimento à solicitação contida nos documentos SEI (3375499 e 3418181), e após análise das
documentações apresentadas SEI (3375421, 3400663, 3403189 e 3425822), informamos que:
- Foi apresentado a Certidão de Registro no CREA/SP em nome da empresa, conforme anexo do documento
SEI (3375421);
- Foi apresentado a Certidão de Registro no CREA/SP em nome do Responsável Técnico pela empresa,
conforme anexo do documento SEI (3375421);
- Foi apresentado contrato de serviço para do responsável técnico, conforme anexo do documento SEI
(3375421);
- Foi apresentado a declaração da Não Realização de Visita Técnica, conforme anexo do documento SEI
(3375421);
- Foi apresentado a declaração de Disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal SEI (3375421);
- Foi apresentado a declaração de Termo de Compromisso - CBM/MS, conforme anexo do documento SEI
(3375421).
Quanto à capacitação qualificação técnica: o edital prevê os seguintes serviços e quantidades a serem
comprovadas, e a Empresa apresentou os respectivos serviços e quantidades através de documentos SEI
(3375421, 3403189 e 3425822).
 

Serviços a serem
comprovados

Unidade
 

Exigências Técnicas
Quantidade a ser
comprovada≥ (30%)

CONCLUSÃO

Fornecimento e
execução de concreto
em estrutura

m3 101,88 ATENDE

Aço CA 50/60 Kg 7522,54 ATENDE
Forma para concreto m2 984,94 ATENDE
Laje (pré-moldada, pré-
fabricada ou maciça m2 393,01 ATENDE

Alvenaria de blocos
cerâmicos m2 643,71 ATENDE

Piso cerâmico m2 544,34 ATENDE
 
Quanto à capacitação técnico-operacional: o edital prevê os seguintes serviços e quantidades a serem
comprovadas, e a Empresa apresentou os respectivos serviços e quantidades através de documentos SEI
(3375421, 3403189 e 3425822)
:

Serviços a serem
comprovados

Unidade
 

Exigências Técnicas
Quantidade a ser
comprovada≥ (30%)

CONCLUSÃO

Fornecimento e m3 101,88 ATENDE
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execução de concreto
em estrutura
Aço CA 50/60 Kg 7522,54 ATENDE
Forma para concreto m2 984,94 ATENDE
Laje (pré-moldada, pré-
fabricada ou maciça m2 393,01 ATENDE

Alvenaria de blocos
cerâmicos m2 643,71 ATENDE

Piso cerâmico m2 544,34 ATENDE
 
Conclusão: As quantidades e serviços descritas no item 9.5.4 do edital  (SEI 3311183) para comprovação da
capacidade técnica-operacional e capacidade técnica profissional foram encontrados nos atestados
apresentados pela Empresa, conforme (SEI 3375421 e 3403189, 3425822). Os demais documentos
(3375421) apresentados pela Contratada atendem ao solicitado no Edital. Portanto, os documentos
apresentados atendem as exigências do Edital.
 
 
Maria Auxiliadora Gomes Martins
Engenheira Civil
- SEDINF/DINFRA/PROADI

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Auxiliadora Gomes
Mar�ns Cid, Engenheiro-area, em 25/07/2022, às 10:16, 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 3428187 e o código CRC CF01A6C5.
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