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Campo Grande, 19 de agosto de 2022.

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

PARA: CPEL/CPER/COMISS

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO SOBRE A PROPOSTA DA EMPRESA CÂNDIDO

 

DESPACHO

Senhor Presidente,

 

Em atendimento à solicitação con�da no documento SEI (3491506), e após análise das
documentações apresentadas SEI: Edital (3262980), projeto básico (3231655); orçamento
es�ma�vo (3231166) e documentação da empresa (3491502), informamos que:

- Foi apresentado a Cer�dão de Registro no CREA/PR em nome da empresa, conforme anexo
do documento SEI (3491502);

- Foi apresentado a Cer�dão de Registro no CREA/PR em nome do Responsável Técnico pela
empresa conforme anexo do documento SEI (3491502);

- Foi apresentado contrato de serviço para do responsável técnico, conforme anexo do
documento SEI (3491502);

- Foi apresentado a declaração da Não Realização de Visita Técnica, conforme anexo do
documento SEI (3491502);

- Foi apresentado a declaração de Disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal
SEI (3491502);

- Foi apresentado a declaração de Termo de Compromisso - CBM/MS, conforme anexo do
documento SEI (3491502).

Quanto à capacitação técnico-operacional: o edital (3262980) prevê os seguintes serviços e
quan�dades a serem comprovadas, e a Empresa apresentou os respec�vos serviços e
quan�dades através de documentos SEI (3491502):

 

Serviços a serem comprovados Unidade
 

Exigências Técnicas Quan�dade a ser
comprovada≥ (30%) CONCLUSÃO

Fornecimento e execução de concreto em
estrutura m3 101,57 ATENDE

Aço CA 50/60 Kg 7696,61 ATENDE
Forma para concreto m2 977,76 ATENDE

Laje (pré-moldada, pré-fabricada ou
maciça m2 393,01 ATENDE

Alvenaria de blocos cerâmicos m2 602,45 ATENDE

Piso cerâmico m2 490,59 ATENDE
 

Quanto à capacitação qualificação técnica: o edital (3262980), no item 10.5.4, prevê os
seguintes serviços e quan�dades a serem comprovadas, e a Empresa apresentou os
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respec�vos serviços e quan�dades através de documentos SEI (3491502).

Serviços a serem comprovados Unidade
 

Exigências Técnicas Quan�dade a ser
comprovada≥ (30%) CONCLUSÃO

Fornecimento e execução de concreto em
estrutura m3 101,57 ATENDE

Aço CA 50/60 Kg 7696,61 ATENDE
Forma para concreto m2 977,76 ATENDE

Laje (pré-moldada, pré-fabricada ou
maciça m2 393,01 ATENDE

Alvenaria de blocos cerâmicos m2 602,45 ATENDE

Piso cerâmico m2 490,59 ATENDE
 

Conclusão: As quan�dades e serviços descritas no item 10.5.4 do edital  (SEI 3262980) para
comprovação da capacidade técnica-operacional, bem como a capacidade técnica
profissional, estão comprovadas através das  Cer�dões de Acervo Técnico – CAT -
apresentados pela Empresa, conforme (SEI 3491502). Portanto, os documentos apresentados
atendem às exigências do Edital.

 
 

Maria Auxiliadora Gomes Mar�ns
Engenheira Civil

- SEDINF/DINFRA/PROADI

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Auxiliadora Gomes
Mar�ns Cid, Engenheiro-area, em 19/08/2022, às 13:25, 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 3495003 e o código CRC FD668EAA.

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-3590 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.012559/2022-33 SEI nº 3495003

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