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Despacho - SEE/SIAE/DIRED Brasília-DF, 23 de novembro de 2020.

À Diretoria de Licitações,

 

 Trata-se de ques onamentos da Sra. Renata Miranda (Id. 51230901) rela vo ao item
5.6.4 do Edital de Licitação nº 02/2020 – SEDF, cujo objeto é a obra de reforma do Centro de Ensino
Médio 10 de Ceilândia, localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF.

Preliminarmente, informamos que o item 5.6.4 do Edital em comento refere-se à
exigência da comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante por meio da apresentação
de tantos atestados quanto julgar necessário para a ngir o quan ta vo mínimo estabelecido, desde
que a prestação dos serviços tenha ocorrido de forma concomitante.

Do ponto de vista técnico, entendemos que a comprovação da quan dade da execução
de serviços concomitantes em diferentes contratos é similar ao da execução de serviços em um único
contrato. Isso quer dizer que, caso a licitante não consiga comprovar o quan ta vo mínimo dos
serviços por meio de um único atestado, poderá apresentar vários atestados que comprovem a
execução dos serviços listados no item 5.6 do Edital, desde que os contratos tenham
sido executados de modo concomitante.

Por fim, cumpre registrar que a concomitância supracitada significa que os
contratos precisam ter, no mínimo, um período coincidente do prazo de execução dos serviços, o que
viabiliza o somatório dos seus quan ta vos, com vistas à comprovação do mínimo exigido nas
cláusula editalícias.  

 

Atenciosamente,

 

 

Suelen V. M. das Chagas Rodrigues

Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

 

 

Leonardo Chaves F. Balduino

Diretor de Engenharia 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO - Matr.
02178257, Diretor(a) de Engenharia, em 24/11/2020, às 18:12, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS
RODRIGUES - Matr. 02202689, Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, em
24/11/2020, às 18:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51291429 código CRC= 2AF5B2B9.
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