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Assunto:
Re: Re: Fwd: Esclarecimento da Tomada de preço
05/2019

De Patricia Faben <patriciafaben26@gmail.com>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data 23/08/2019 14:08

Prezado Diogo!

Estamos querendo saber em relação ao item semelhante de acordo com o item 10.5.3.2.1 - As características
semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, na forma do art. 30, II c/c § 2º,
da L ei Federal nº 8.666/93, ou seja , o concreto projetado é uma metodologia só, um serviço semelhante, utiliza-
se a mesma bomba, o mesmo mangote, os mesmos agregados, no caso só introduz juntos aos agregados um
outro elemento, que seria os fios ou fibras de aço,portanto  não dando diferença.

10.5.3.2.1 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da
licitante, na forma do art. 30, II c/c § 2º, da L ei Federal nº 8.666/93, são, cumulativamente:

a) 800,00 m de perfuração rotativa em solo, alteração de rocha e/ou rocha sã com diâmetro mínimo
de 75 mm (cerca de 30,6% do quantitativo desta planilha, disposto nos itens 3.6, 3.7 e 3.8);

b) 250,00 m de execução de tirantes para cargas maior ou igual a 34 toneladas (cerca de 42,1% do
quantitativo desta planilha, disposto nos itens 3.22 e 3.27);

c) 40 metros cúbicos de execução de concreto projetado aditivado com fios de aço (cerca de 69,0%
do quantitativo desta planilha, disposto no item 3.33).
  

Atenciosamente,

VIABRÁS ENGENHARIA LTDA                                                                 
CNPJ:00.638.595/0001-05
Elias Correia Maciel dos Santos
CPF 009.718.156-07
Engenheiro Civil – CREA – ES302326/D
Sócio Administrador  
  

Livre de vírus. www.avast.com.

Em sex, 23 de ago de 2019 às 13:24, <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br> escreveu:

Boa Tarde!

Segue Abaixo resposta ao questionamento.

Att;

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907
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Assunto:
Resposta do questionamento da empresa Viabrás
Engenharia LTDA

De <engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data 26/08/2019 10:18

Bom dia,

Com relação a pergunta do preponente, relacionando Características Semelhantes para o item 10.5.3.2. ;
esclarecemos a grande diferença entre o conhecimento da metodologia de execução de concreto projetado com fios
de aço com a real comprovação de já ter executado o concreto projetado com fios de aço. Portanto, o preponente
deverá comprovar a real execução dos serviços de concreto projetado com fios de aço, para atender a capacidade
técnico operacional do item.

Att: Equipe de Engenharia.


