
ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Para: mv.licitacoes21@gmail.com

Data: 10/06/2022 12:22 (04 minutos atrás)

Assunto: Re: Re: Fw: PREGÃO 005/2022

Boa tarde prezado,

 Segue resposta ao seu questionamento:

O "Atestado de Capacidade Técnica - Profissional",  deve comprovar a
execução de obra ou serviço de características SIMILARES ao do projeto
licitado com CAT no nome do Responsável Técnico da empresa pela
execução do serviço ou obra.  
O mínimo é "reparos em construção civil" se tiver acervo em itens mais
elaborados e similares, é até melhor. E a instalação, não a parte elétrica, mas
o suporte das placas está no escopo de "Construção Civil".
A proposta deverá ser elaborada conforme Anexo IV do edital;
Não precisa apresentar marcas, a licitante deverá se atentar a qualidade dos
produtos utilizados;
Deverá apresentar proposta e planilha conforme estabelecido no Anexo IV. A
planilha de custo é aquela cujas informações constam no Anexo I do edital e
está disponibilizada no site da Ceasa/Pr.

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 209

soniabb@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 10/06/2022 às 11:31 horas, "Rafael Gomes da Silva"
<rafaelgms@ceasa.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, Sônia!

Segue as respostas aos apontamentos:

O "Atestado de Capacidade Técnica - Profissional",  deve comprovar a
execução de obra ou serviço de características SIMILARES ao do projeto
licitado com CAT no nome do Responsável Técnico da empresa pela
execução do serviço ou obra.  
O mínimo é "reparos em construção civil" se tiver acervo em itens mais
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elaborados e similares, é até melhor. E a instalação, não a parte elétrica,
mas o suporte das placas está no escopo de "Construção Civil".

Sem mais, acredito que os outros questionamentos, não são de competência da
Engenharia.

Atenciosamente;

Rafael Gomes da Silva
Engenheiro Civil | Divisão de Manutenção e Engenharia (DIMAN)

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 217

rafaelgms@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 10/06/2022 às 09:55 horas, "Licitação CEASA"
<licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br> escreveu:

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 209

soniabb@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

---------- Mensagem encaminhada ----------
Remetente: "MV ASSESSORIA" <mv.licitacoes21@gmail.com>
Data: 09/06/2022 17:24
Assunto: PREGÃO 005/2022
Para: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
Boa tarde, desculpe incomodar novamente, mas ainda restam algumas
questões que não ficaram claras para nós. 

Sobre a comprovação prevista no item 4.1.2:

  4.1.2. A comprovação do profissional de nível superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo de responsabilidade
técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes ao
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objeto licitado limitadas estas a reparos em construção civil, de pertencer ao
quadro permanente da licitante. 

O que devemos apresentar para tal comprovação? CAT? Atestado de
Capacidade técnica^? 
Além disso, também não entendemos essa limitação "a reparos em construção
civil", a obra em questão não tem relação com tais serviços. 

Além disso, gostaríamos de saber sobre a elaboração da proposta e o que deve
efetivamente ser apresentado em conjunto. 

Devemos apresentar as marcas dos produtos?  Se sim, na planilha ou na
proposta?

Somente o anexo da planilha deve ser apresentado com a proposta? ou o
Cronograma também? A planilha deve ser apresentada exatamente como a que
vocês disponibilizaram ou devemos incluir algo? Por exemplo, especificar
serviços e materiais. 

Acredito que sejam essas as dúvidas. Agradecemos muito se puderem nos
responder.

Att. 
Paula Zamian.
EQUIPE MV ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. 
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