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À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022
PROCESSO N° 8658/2022
EDITAL N® 111/2022

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL- PAM

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados Senhores:

Construtora Compacta, inscrita no CNPJ sob n® 55.861.884/0001-60, sediada à Rua Ângelo
Cisotto, n° 38, Salal, Recanto das Rosas, Cerquilho/SP, interessada em participar do certame em
epígrafe, vem respeitosamente à fim de solicitar, conforme legislação pertinente, o devido
ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação citado, conforme adiante se
especifica:

O referido Edital, no item 9.1.3 Qualificação técnica, dispõe que:

“9.I.4.2. Capacidade Técnica - Operacional: Apresentação de atestado
(s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da
Licitante, devidamente registrado no Conselho competente CREA OU CAU,
comprovando a execução de serviços similares, compatíveis e em quantitativo
mínimo de 50% desta licitação, devendo neles constar às quantidades, prazos e
características dos serviços , consideradas as parcelas do objeto de maior
relevância, como segue:

Item 2.1 Estaca: 956,80 m
- Item 3.1,1 Fornecimento e Montagem de Estrutura pré-moldada:
170,87ra^
- Item 3.1.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada: 875m^
- Item 3.2.1 Laje pré-fabricada painel alveolar: 67,5 m*
- Item 5.1 Parede ou Divisória de Gesso Acartonado 1.222,06 m^
- Item 6.2 Piso Vinílico: 805,54
- Item 6.3 Forro de Gesso Acartonado: 715,04 m^
- Item 7.3 Pavimentação Lajota de concreto: 583,02 m^
- Item 19.1 Argamassa Barítada - revestimento: 52,02 m25)
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O item Item 19.1 Argamassa Barítada - revestimento: 52,02 ml

Pergunta: Para capacitação técnica deste item serão aceitos atestados de capacidade
técnica com “Emboço paulista ou reboco (massa única) traço 1:4 (cimento/areia), espessura
2,5cm, preparo manual"?

Pois entendemos que a técnica de execução é a mesma!
Pois, conforme fabricante da argamassa a mesma já vem pronta, sendo apenas

necessário adicionar água e executar o revestimento, ou seja, reboco. (Imagem Abaixo).

f

Argamassa Baritada (Barita) GRXSP

Massa para sala de tomografia e sala de ralo x.

Proteção radíolõgica para parede, piso e teto.
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Descrição da Argamassa Baritada (Barita) GRXSP
I

Argamassa Barítada para Proteção Radlológlca - GRXSP (saco 25 kg)

AArpamassa Baritada para proteção Radíolõgica da GRX São Paulo é fornecida pronta para uso, bastando adicionar

água. Sua densidade é de 32 grcm*. segue com certificado da CNEN- USP (Comissão Nacional de Energia Nuclear-
Uníversidade de São Paulo) atendendo a Resolução RDC50. sssas e portaria 453 (proteção radlológica)
certificado de análise feito em nosso latxjralório, gerando núm^o de lote e data do ensaio.garanUndo assim a densidade
do matertal fabricado.

ecom
1

Cerquilho, 21 de junho de 2022

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI

ANTONIO FERNANDES BARREIRA

REPRESENTANTE LEGAL


