
Assunto:
ENC: REFERENTE A CP 001/2022 - PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

De LOCTEX - Locações e Terraplanagem <loctexterraplanagem@hotmail.com>
Para: licitacao@fundao.es.gov.br <licitacao@fundao.es.gov.br>
Data 05/04/2022 10:48

 
Vimos por intermédio desta solicitar a essa comissão esclarecimento a cerca do item 9.4 subitens
"b" que diz:
 
b) Atestado (s) técnico-operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução
pretérita pela licitante de serviços compatíveis em características com a obra licitada, nos termos do projeto básico que a especifica,
sendo necessária, para efeito de compatibilidade a demonstração de execução pretérita de serviços que contemplem parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto licitado, além de considerar também quantitativo mínimo de 30% da quantidade
solicitada na planilha orçamentária, conforme segue: 
 
05.05 200206 DER - EDIF.- ES Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a
compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm 
 
Pergunto: assentamento de paralelepipedo sobre colchão de pó ou areia que é similar ao
especificado a cima atende acerca deste sub item?
 
 
 
 
 

 

De: LOCTEX - Locações e Terraplanagem 
Enviado: terça-feira, 5 de abril de 2022 10:45 
Para: licitacão@fundao.es.gov.br <licitacão@fundao.es.gov.br> 
Assunto: REFERENTE A CP 001/2022 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
Vimos por intermédio desta solicitar a essa comissão esclarecimento a cerca do item 9.4 subitens
"b" que diz:
 
b) Atestado (s) técnico-operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a
execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em características com a obra licitada, nos termos do
projeto básico que a especifica, sendo necessária, para efeito de compatibilidade a demonstração de execução
pretérita de serviços que contemplem parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, além de
considerar também quantitativo mínimo de 30% da quantidade solicitada na planilha orçamentária, conforme
segue: 
 
05.05 200206 DER - EDIF.- ES Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e
resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm 
 
Pergunto: assentamento de paralelepipedo sobre colchão de pó ou areia que é similar ao
especificado a cima atende acerca deste sub item?
 
 



 


