
   

Camaçari, 17/06/2019  
CONCORRÊNCIA   nr. 007/2019 

 

Objeto é: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva, bem como adaptações das instalações prediais das Unidades da Secretaria de Saúde do município 
de Camaçari-BA (Conforme Projeto e demais anexos – fazendo parte deste Edital) 
 

 

 

UMA PRETENSA LICITANTE  QUESTIONOU 
Os referidos questionamentos foram submetidos à Secretaria de Origem para conhecimento, análise e emissão 

de respostas. 

 
Questionamento:  
Com relação a comprovação da capacidade técnica, entendemos que, atendendo as quantidades 
especificadas no edital e por se tratar de serviços de igual ou maior complexidade de execução, os 
serviços  
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, Colunas (9x20cm)  
e  cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck=15,0 mpa cada 3,00m, chapisco  e 
reboco”  e  “Divisória divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar –
Fornecimento” 
 

Poderão ser substituídos poderão ser apresentados conforme quadro abaixo, sem prejuízo a nossa 
participação no certame. Nosso entendimento está correto?   

  

Item Atestação exigida Atestação a ser apresentada 

01 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 
x 0,60m,Colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e 
inferior concreto armado fck =15,0 mpa cada 3,00m, chapisco e 
reboco 

Alvenaria de bloco cerâmico 
Alvenaria de pedra 
Chapisco 
Reboco 
Concreto armado 

02 Divisória divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio 
ou similar – Fornecimento 

Divisória em perfil de alumínio 

 

Respostas>: 
 

Considerando a transparência e a melhor compreensão do solicitado, esclarecemos que: 

Em relação à comprovação de qualificação técnica para os serviços descritos neste Certame, entendemos que 

a comprovação deverá ser feita com atestados apresentando descrição de serviços conforme apresentado. 
 

Logo, os serviços de MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 

0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO 

FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO, deverão estar apresentados em atestado (s) que 

deverá (ão) conter todos os elementos presentes na sua composição de acordo com o informado, de forma 

clara, de modo a não causar ruídos de interpretação dos itens estabelecidos. 

 

Da mesma forma o serviço de DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO 

OU SIMILAR – FORNECIMENTO, devem ser painéis que atendam a ABNT NBR 1313 e perfis em alumínio ou 

aço conforme NBR7008, conforme solicitação neste Certame. 
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