SAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras
Pregão Presencial

n° 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 004/2019
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de materiais
filtrantes, manutenção e reparo da estrutura dos filtros da ETA - Estação de
Tratamento de Água do SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem
Grande do Sul.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
Em atendimento ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada
em participar do presente certame, apresentamos as seguintes explicações:
PERGUNTAS:
Com relação ao item 1.4 (a) qualificação técnica, favor informar:
1 - Se os atestados devem apresentar explicitamente a execução de reparos
estruturais de fundos de filtros com blocos universais tipo Leopold, com
avaliação e inspeção técnica com acompanhamento especializado.
2 - Os atestados deverão ser acompanhados de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) do Engenheiro responsável, e deverão ser registrados no CREA?
3 - Para o lote 1, deverão ser apresentados atestados de fornecimento? Caso
positivo, o que devem comprovar?
RESPOSTA:
Em contato com o SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, responsável pela
solicitação da contratação dos serviços, informamos o que segue:
1 - Conforme Capitulo VI, item 1.4 o atestado de capacidade técnica deverá
ser compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação, manutenção e
reparo das estruturas dos filtros da ETA- Estação de Tratamento de Água, não
sendo
necessário
o
atestado
explicitamente
conforme
pedido
de
esclarecimento.
2 - Não será necessário a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT)
do Engenheiro responsável registrados no CREA, junto com o atestado de
capacidade técnica. Somente a empresa vencedora deverá apresentar para
qualificação técnica o Registro ou inscrição, da empresa e seus respectivos
técnicos, na entidade profissional competente, no caso o CREA.
3 - Não será necessário a apresentação de atestados de fornecimentos para o
lote 1, no entanto os produtos ofertados pelas empresas deverão seguir as
normas da ABNT NBR 11799/2016 conforme solicitado no termo de referência do
edital
Vargem Grande do Sul, 26 de junho de 2019.

Rosângela de Mello Barion
Diretora de Licitações e Compras em substituição

