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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Potim, 27  de julho de 2021

Comunicação Interna nº 199/2021.

De: Secretária de Planejamento Urbano

Para: Gabinete _

Assunto: Parecer Técnico ao Recurso do Processo Nº 433/2020 - Tomada de Preço Nº 002/2021 - Edital Nº

-01 5/2021 .

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio desta encaminhar Parecer Técnico conforme

solicitado pelo memorandó interno em 27 de junho de 2021, onde, a Prefeita Municipal vem pedir a análise

do atestado de capacidade técnica da empresa E. D.  DOS SANTOS para o item da parcela de maior relevância

conforme orientação do Ministério Público no manual encaminhado.

O item da parcela de maior relevância a ser comprovado, segundo o memorando supracitado é o de

“ESTACA TIPO HÉLICE DN=25 CM — TOTAL: 138,00m — MÍNIMO: 69,00m”. Sendo assim a empresa

apresentou o seguinte item: “Concreto armado (Fornecimento, cravação e arrasamento de estacas pré-

moldadas de concreto protendido seção quadrada de 25 cm x 25 cm, com capacidade de carga para 40

toneladas e profundidade estimadas de 14 a 16 metros cada. Incluir execução e emendas. 30 unidades).

Após a análise solicitada, concluirmos que a capacidade de execução de ambos serviços tem

complexidade tecnológica semelhantes, mas a capacidade operacional não é passível de comprovação j á  que

o método de execução difere um do outro.
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No entanto foi comprovada a quantidade mínima necessária de 69,00m j á  que foi apresentada o

quantitativo no acervo técnico de 30 estacas com no mínimo de 14 m de profundidade, sendo então no mínimo

executado 420,00m.

Reencaminho as documentações do Processo Nº 433/2020 - Tomada de Preço Nº 002/2021 - Edital Nº

015/202 com este parecer, para que esta secretária possa tomar providencias e dar a devida continuidade ao

certame.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de consideração e estima.

Atenciosamente,
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Circe Ariadna Bouzón
Secretária Adjunta de Planejamento Urbano
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