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Amparo, 16 de Abril de 2020. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE: Tomada de Preços nº 02/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REFORMA CIVIL NAS ETA´S I, II E IV, INSTALAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO NOS 
RESERVATÓRIOS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS; COM PREVISÃO E FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL BÁSICO, 
MANUTENÇÃO DE CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL, MOBILIZAÇÃO E 
TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES E 
ALOJAMENTOS, DESPESAS FINANCEIRAS, FATORES DE RISCOS E IMPREVISTOS, E 
TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS. 

 
Srs. Licitantes: 

 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 13 e 14 de Abril de 2020 
respectivamente às 10:43h, 11:08h e 10:59h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos 
prestar as seguintes informações: 

 
 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS 
 
 

1 - “...Referente a qualificação técnica solicitada na TP 02/2020 o item 7.7.9.2. Apresentar o(s) 
atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, emitido em nome do(s) profissional(ais) citado(s) no item 7.7.9.1, acompanhado(s) 
do(s) CAT(s) emitido(s) pelo CREA que comprove(m) experiência na efetiva execução de 
serviços de características semelhantes e decomplexidade tecnológica e operacional 
equivalentes aos serviços abaixo relacionados, considerados como parcela de maior relevância 
para efeito do disposto no Art. 30, parágrafo 2º da Lei 8666/93: • Assentamento de rede de água 
nos diâmetros previstos no Memorial Descritivo; Execução de base em concreto armado e 
Instalação de Reservatório Metálico para água potável; Poderiam passar a quantidade que 
refere-se a 50% pois não encontrei na planilha orçamentária....” 
 

Resposta: No tocante às menções expostas quanto a QUALIFICAÇÃO técnica, em especial aos 
itens 7.7.9.2 e 7.7.9.4.1, informamos ter ocorrido vicio de digitação / inclusão errônea. 
Desta forma, nestes itens... 
 
Onde lê-se :  
 
Assentamento de rede de água nos diâmetros previstos no Memorial Descritivo; 
Execução de base em concreto armado e Instalação de Reservatório Metálico para água potável; 
 
Leia-se:  

 
 

 Reforma Civil 
 
 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


 
 
 
 
2 - “...Venho por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao item 7.7.9.4. “Apresentar 
Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
empresa licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que 
comprove(m) a execução de obra com características semelhantes e compatíveis com as do 
objeto desta licitação, em, no mínimo 50% (cinquenta por cento).”Considerando que 
empresas não possuem acervo técnico (imagem abaixo retirada do site do CREA). Gostaria de 
saber qual o registro deverá ser apresentado?...” 
 
Resposta:  Deverá ser apresentado o atestado de capacidade técnica (expedido em nome do 
profissional, o qual deve comprovar seu vinculo à empresa participante do certame) acompanhado 
da C.A.T que comprovem a experiência na efetiva execução dos serviços.  
 
 
3 - “...Na parte de qualificação técnica do edital (especificamente nas páginas 5 e 6) é solicitado 
o seguinte item: " Assentamento de rede de água nos diâmetros previstos no Memorial 
Descritivo", porem não encontramos quais são os diâmetros previstos, assim viemos solicitar 
quais são esses diâmetros? E aproveitamos para questionar devido ao escopo de fornecimento 
da licitação em questão, se essa qualificação técnica solicitada nessas páginas mencionadas 
esta correta? 

 
Resposta:  Vide Resposta item 1 

 
 

               
Demais condições vinculantes ao certame em epigrafe, permanecem inalteradas. 

 
 
 

 
 
 

Nada mais, 
 
 
 
 
 

(assinado no original) 
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