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Campo Grande MS, 17 de agosto de 2022.

DE: Secretaria de Licenciamento e Segurança Predial - SESEP/DINFRA/PROADI

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

 

ASSUNTO: RDC 08/2022 - Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução do REMANESCENTE da Obra de Reforma com Ampliação da
FACOM, prevista para ser executada no Bloco 14 - Setor 01 da Cidade Universitária da UFMS
em Campo Garnde/MS

 

DESPACHO

Senhor Presidente,

 

Em atendimento à solicitação con�da no documento SEI (3429273), e após
analise das documentações apresentadas SEI (3429271, 3474121), temos a informar que:

- Foi apresentado a Cer�dão de Registro no CREA/MS em nome da empresa,
conforme anexo do documento SEI (3474121);

- Foi apresentado as Cer�dões de Registro no CREA/MS em nome dos
Responsáveis Técnico pela empresa, conforme anexo anexo do documento SEI (3429271);

- Foi apresentado declaração de contratação futura para um responsável
técnico, conforme anexo do documento SEI (3429271);

- Foi apresentado a declaração da Não Realização de Visita Técnica, conforme
anexo do documento SEI (3429271);

- Foi apresentado a declaração de Disponibilidade de instalações,
aparelhamento e pessoal SEI (3429271);

- Foi apresentado a declaração de Termo de Compromisso - CBM/MS,
conforme anexo do documento SEI (3429271).

 

Quanto à capacitação técnico-operacional: o edital 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 (3429271, 3474121):

 

CAPACIDADE OPERACIONAL - SOLICITADA

Serviços a serem comprovados Unidade
Exigências Técnicas
Quan�dade a ser

comprovada ≥ (50%)
Conclusão

Execução de Laje (pré-moldada,
pré-fabricada ou maciça) m² 142,74 Atende

Execução de Divisória em gesso
acartonado m² 74,65 Atende

Execução de Piso vinílico m² 61,78 Atende
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Instalação de cabo UTP m 1.816,86 Atende
Instalação de guarda-corpo m 24,73 Atende

 

 

Quanto à capacidade técnica profissional: o edital 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 (3429271, 3474121):

 

CAPACIDADE PROFISSIONAL - SOLICITADA

Serviços a serem comprovados Unidade
Exigências Técnicas
Quan�dade a ser

comprovada ≥ (50%)
Conclusão

Execução de Laje (pré-moldada,
pré-fabricada ou maciça) m² 142,74 Atende

Execução de Divisória em gesso
acartonado m² 74,65 Atende

Execução de piso vinílico m² 61,78 Atende
Instalação de cabo UTP m 1.816,86 Atende

Instalação de guarda-corpo m 24,73 Atende

 

 

Alertamos que o documento composição de preço unitário apresentado pela
Empresa (SEI 3474121) precisa ser editado, nos seguintes requisitos:

- os serviços correspondentes aos itens 05.04.04 e 06.01.16 não foram
localizados no documento;

- os valores correspondentes aos itens 06.01.08 e 07.40 precisam ser iguais aos
da planilha orçamentária apresentada pela Empresa;

- o serviço 06.01.17 está referenciado em duas composições de preço unitário
com valores totais diferentes.

 

Conclusão: As quan�dades e serviços descritas no item 9.5.4 do edital  (SEI
3376665) para comprovação da capacidade técnica-operacional e capacidade técnica
profissional foram encontrados nos atestados apresentados pela Empresa, conforme
(SEI 3429271). Os demais documentos (3474121) apresentados pela Contratada atendem ao
solicitado no Edital, com exceção ao documento composição de preço unitário que precisa ser
editado. Após a Empresa apresentar o documento com as correções iden�ficadas, ela
atenderá a todas exigências do Edital. 

 

Eduarda Stecca Rennó
Secretaria - SESEP/DINFRA/PROADI

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eduarda Stecca Rennó,
Secretário(a), em 17/08/2022, às 08:33, conforme horário oficial de Mato
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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 3486304 e o código CRC 1D05A632.

 

SECRETARIA DE LICENCIAMENTO E SEGURANÇA PREDIAL 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-3948 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.016538/2022-97 SEI nº 3486304

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Campo Grande MS, 18 de agosto de 2022.

DE: Secretaria de Licenciamento e Segurança Predial - SESEP/DINFRA/PROADI

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

 

ASSUNTO: RDC 08/2022 - Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução do REMANESCENTE da Obra de Reforma com Ampliação da
FACOM, prevista para ser executada no Bloco 14 - Setor 01 da Cidade Universitária da UFMS
em Campo Grande/MS

 

DESPACHO

Senhor Presidente,

 

Após analise do documento - composição de preço unitária (3491384),
informamos que a Empresa atende a todas exigências do Edital. 

 

 

 

Eduarda Stecca Rennó
Secretária - SESEP/DINFRA/PROADI

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eduarda Stecca Rennó,
Secretário(a), em 18/08/2022, às 14:54, 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 3492011 e o código CRC 2DCCFE90.

 

SECRETARIA DE LICENCIAMENTO E SEGURANÇA PREDIAL 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-3948 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23104.016538/2022-97 SEI nº 3492011


