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De : comercial idealiza
<contatocomercialidealiza@gmail.com>

Assunto : SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO/ADENDO PE
023/2022 - UASG 926040

Para : cpl@defensoria.to.def.br

Zimbra cpl@defensoria.to.def.br

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO/ADENDO PE 023/2022 - UASG 926040

Seg, 20 de jun de 2022 00:52

Ilmo. Sr. Pregoeiro,

PE 023/2022 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS - DPE/TO

É a presente SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS relativa ao Pregão Eletrônico de nº
023/2022 - UASG 926040, para tratar o seguinte:

1) No subitem 10.11.1.3.1 e com repetição sem indicação do quantitativo no subitem
10.11.2.1, que tratam, respectivamente, qualificação técnico operacional e profissional
exigida como condição de qualificação técnica, consta o seguinte:
"
[...]

EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL 522,75 m²

[...]

*Serão aceitos serviços semelhantes de complexidade igual ou superior"

Do exposto, solicitamos os seguintes esclarecimentos com respectivos adendos aos
termos do instrumento convocatório:

a)  Apesar do projeto contemplar a execução de parede em drywall, o que certamente
será atendido pelo pretenso contratado, não é tão comum a utilização deste material nas
construções modulares, visto que é uma construção já obsoleta, mais pesada e não tanto
ecológica, contrariando as premissas tão bem defendidas nas justificativas da contratação,
o que se relaciona até mesmo com os nomes das unidades "Econúcleos". 

Pois bem! Considerando que o edital, por sabedoria e legalidade, já traz a previsão de
admissão da comprovação da qualificação técnica por "serviços semelhantes de
complexidade igual ou superior" ao que foi elencado, entendemos que também
será aceita e apta a comprovar a qualificação técnica exigida da empresa e
profissional a construção modular de paredes termoacústicas em painéis EPS,
vez que este sim é o produto mais usual e adequado a este tipo de contratação, que são
os sistemas construtivos modulares. 
Está correto este nosso entendimento? 

b) Acaso permissivo, fazer adendo esclarecedor ao edital.
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c) Acaso negativo, justificar por qual razão o edital restringirá a qualificação
técnico operacional e profissional a uma execução de parede DRYWALL que
não é tão usual nas construções modulares,  em clara restrição à possibilidade
de ampliar a competitividade para o certame.

Favor confirmar o recebimento e responder de forma URGENTE.

Idealiza Soluções Inteligentes
Daniel Ribeiro
Sócio Administrador


