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CONCORRÊNCIA N°10/2022

 

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
- CNPJ 37.068.772/0001-75

1.1. Ques�onamento, documento ID 83844753:

"Solicitamos de vossas senhorias esclarecimentos sobre o item 02.01.404.1. da
PLANILHA ORÇAMENTARIA MODULO 02 , CCU.02.0006 - PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO. Em nosso entendimento, o item está incorreto".
"Sendo assim, pedimos aos senhores, que seja revisto o item na planilha de preços
da concorrência 010/2022".

1.2. Resposta do Setor Competente, documento ID 83967844 :

Em resposta ao pedido de esclarecimento (83844753) da empresa ANGLOS,
encaminhamos O�cio (83967828) de resposta da empresa CINNANTI, contratada
por esta SEE/DF para elaboração de projetos complementares e orçamento do
objeto da presente licitação. Em reprodução desta resposta, informamos que por se
tratar de item com valor irrisório em relação ao montante total da obra e por não
gerar prejuízos à administração, os valores excedentes serão ajustados pela
fiscalização durante a execução da obra.

 

1.3. Dessa forma, a Diretoria de Engenharia DIRED/SEDF, por intermédio do despacho id.
(83967844), juntado aos autos, informou que por se tratar de item com valor irrisório em relação ao
montante total da obra e por não gerar prejuízos à administração, os valores excedentes serão ajustados pela
fiscalização durante a execução da obra. 

 

2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA ENGENHARIA QUÂNTICA - CNPJ 04.254.334/0001-
42

2.1. Ques�onamento, documento ID 83961854:

"Prezado, boa tarde. Preciso sanar algumas duvidas referente ao edital de
concorrencia nº10/2022. Quanto a habilitação técnica operacional. Quando o edital
diz: 5.6.1.3. A licitante poderá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário
para comprovar o quan�ta�vo mínimo exigido para a qualificação técnico
operacional, desde que a prestação dos serviços tenha ocorrido de forma
concomitante; Será aceito somatário de CAT's para atendimento da exigencia
minima de quan�ta�vo? O que o edital quer dizer com ''desde que a prestação dos
serviços tenha ocorrido de forma concomitante''? As CAt's que seriam somadas,
deverão ser do mesmo período? Nos itens de instalações, onde as exigências estão
em metragem quadrada, serão analisadas as CATS apenas pela aréa construida?"

INSTALAÇÕES: hidrossanitárias m² 3.014,84 1.507,42 50%
INSTALAÇÕES: elétricas, telefonia e rede estruturada m² 3.014,84 1.507,42 50%



INSTALAÇÕES: SPI e SPDA m² 3.014,84 1.507,42 50%

2.2. Resposta do Setor Competente, documento ID 83967844:

Quanto a resposta ao pedido de esclarecimento (83961854) da
empresa QUANTICA, informamos que a mesma está claramente definida no próprio
item 5.6.1.3 do edital, que entre outras palavras significa: poderá haver o somatório
de CATS desde os serviços tenham ocorridos de forma simultânea na mesma época.
A análise dos quan�ta�vos das CAT's  referente as instalações serão realizadas
conforme a tabela do item 5.6.1.2 do edital, ou seja, em metros quadrados da área
construída executada informada na CAT."
 

2.3. Diante disso, a Diretoria de Engenharia DIRED/SEDF, por intermédio do despacho id.
(83967844), juntado aos autos, informou que está claramente definida no próprio item 5.6.1.3 do edital, que
entre outras palavras significa: poderá haver o somatório de CATS desde os serviços tenham ocorridos de
forma simultânea na mesma época. A análise dos quan�ta�vos das CAT's referente às instalações serão
realizadas conforme a tabela do item 5.6.1.2 do edital, ou seja, em metros quadrados da área construída
executada informada na CAT.

2.4. Por fim, em face da necessidade de cumprimento ao Princípio da Publicidade,
previsto legalmente no Art. 37, da Cons�tuição Federal e na Lei nº 8.666/93, as respostas serão publicadas no
site desta Secretaria de Educação. 

 

 

RENI FERNANDES

Presidente da CPL
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