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Bom dia prezados,
A respeito do RDC 002/2020, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de
serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, para reforma de ambientes e infraestrutura básica com
adequação necessária e ampliação das estruturas de suporte de usinas de geração fotovoltaicas e coberturas de
estacionamento da reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).
tenho a seguinte dúvida:
Na qualificação técnica existem esses dois itens:
10.5.4.1.3. Certidão de Registro da empresa no Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais para execução de Projeto de
Combate a Incêndio e Pânico, quando for o caso objeto da
contratação.
10.5.4.1.5. O responsável técnico da empresa pela implementação do
Projeto de Combate a Incêndio e Pânico deverá ser
cadastrado para esta atividade no Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais, quando for o caso objeto
da contratação.
Nós somos uma empresa do Amazonas e estamos com interesse de participar do certame, porém esses itens não restringem a
participação do certame apenas para empresas do estado em que será realizado o serviço?
Esses itens informam que temos que ter registro no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais se for o caso de implantação de combate
incêndio, e possui esse item na descrição dos serviços a serem realizados.
Nesse caso não podemos participar pois não temos registro no Corpo de bombeiros de MG?
Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Izabel Pereira
--

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Para: Licitação Haza Construções <licita.haza@gmail.com>

9 de outubro de 2020 16:20

Prezado sr. fornecedor,
Boa tarde!
Consultada, a Coordenadoria-Geral de Obras de Infraestrutura, responsável pela demanda,
elaborou a resposta à impugnação formulada, cujo conteúdo consta no OFÍCIO Nº
82/2020/COINFRA/DDI/IFSULDEMINAS, anexo a este. Tanto a impugnação quanto a sua resposta
serão disponibilizadas na página institucional e no Comprasnet.
À disposição.
JOÃO CARLOS FERREIRA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
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OFÍCIO Nº82/2020/COINFRA/DDI/IFSULDEMINAS
8 de outubro de 2020

Em resposta ao OFÍCIO Nº11/2020/CGCP/DA/PROAD/IFSULDEMINAS;

Com relação ao questionamento abaixo em referência da empresa Haza Construções, Amazonas:
"Na qualificação técnica existem esses dois itens:
10.5.4.1.3. Cer dão de Registro da empresa no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para execução de
Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, quando for o caso objeto da contratação.
10.5.4.1.5. O responsável técnico da empresa pela implementação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico
deverá ser cadastrado para esta a vidade no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, quando for o
caso objeto da contratação.
Nós somos uma empresa do Amazonas e estamos com interesse de par cipar do certame, porém esses itens não
restringem a participação do certame apenas para empresas do estado em que será realizado o serviço?
Esses itens informam que temos que ter registro no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais se for o caso de
implantação de combate incêndio, e possui esse item na descrição dos serviços a serem realizados.
Nesse caso não podemos participar pois não temos registro no Corpo de bombeiros de MG?
Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Izabel Pereira"

Temos a declarar:
Com relação aos itens em referência, 10.5.4.1.3 e 10.5.4.1.5, estes somente se aplicam quando o objeto principal
da contratação forem serviços de Combate a Incêndio e Pânico, em nossas unidades, o que não é o caso,
claramente.
Nosso objeto para esta contratação:
3. OBJETO
3.1. Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de serviços de engenharia com
fornecimento de mão de obra e materiais, para reforma de ambientes e infraestrutura básica com adequação
necessária e ampliação das estruturas de suporte de usinas de geração fotovoltaicas e coberturas de
estacionamento da reitoria do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS), constando de aquisição de equipamentos e materiais e execução de serviços, conforme indicado
no Projeto Básico, Planilhas de Custos e demais anexos do edital e que serão prestados nas condições
estabelecidas nesses documentos.
Mesmo o item da planilha orçamentária de referência de nº 12 - INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, tem o
valor de referência em R$ 12.015,86, que frente ao valor máximo de referência de todos os serviços, R$
547.378,77, representam apenas 2,1952% e se trata apenas de instalar uma segunda bomba em nossas
instalações (bomba reserva), já aprovadas e com AVCB vigente em nossas instalações de Combate a Incêndio e
Pânico das edificações.
Portanto, os pontos apresentados "não serão objeto de desqualiﬁcação" de nenhuma empresa, na

