




Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001 / 2022
De: Adriana Oliveira <Adriana.Oliveira@SIGMA.IND.BR>
Data: 24/05/2022 15:15
Para: "licitacoes@birigui.sp.gov.br" <licitacoes@birigui.sp.gov.br>
CC: Miriam Cordeiro <Miriam.Cordeiro@SIGMA.IND.BR>

Prezados Senhores,

Venho através desta solicitar esclarecimento do que segue:

Referente 11.1.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, entendemos que os valores a serem
apurado no Atestado para o gradeamento são:

Largura de canal ATÉ 1,70m
Altura total canal ATÉ 4,17m
Espaçamento ATÉ 80mm

Está correto nosso entendimento?

Desde já agradeço e aguardo um breve retorno.

b.1) Capacidade Técnico-profissional: comprovação da licitante de possuir profissional com vínculo
mediante contrato social, registro na carteira social, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível ainda a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela
execução dos serviços, nos termos da súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que
detenha pelo menos 01 (um) atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
similar ao objeto do presente edital.

b.2) Apresentação de no mínimo 01 (um) acervo técnico emi do pelo Conselho Profissional CREA –
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia, ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao
profissional indicado ao profissional de obra na área de engenharia, nos termos da súmula nº 23 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compa vel com o objeto desta licitação, cujas parcelas de
maior relevância são:
“ITEM 1.1 – Fornecimento de Grade de Barra mecanizadas po 4 cabos, Instalação Ver cal, Largura de
canal 1,70m, Altura total canal 4,17m, Espaçamento 80mm”
“ITEM 2.1 - Fornecimento de equipamento de gradeamento médio mecanizado do po “cremalheira”
b.2.1) Para fins de atendimento à exigência do item b.2, também serão aceitos atestados de “grades
mecanizadas de correntes do po múl plos rastelos”, por se tratar de equipamentos similares e que
executam a mesma função.”

OBSERVAÇÃO: O ATESTADO DEVERÁ SER EXPEDIDO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS OU EMPRESAS PRIVADAS
QUE OPEREM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
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A comprovação a que se refere a exigência acima poderá ser efetuada pelo somatório das quan dades
realizadas em tantos atestados ou cer dões quanto dispuser o licitante.

NOTA: PANDEMIA COVID-19
Por conta da pandemia, estamos trabalhando em Home Office por tempo indeterminado. Nossas
visitas e reuniões presenciais estão suspensas.
Pedimos que as comunicações sejam feitas por e-mail ou através do telefone (11) 97640-1149.
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