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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Visita técnica - Licitação 01/2020
2 mensagens

gabriel.bannach@grupovega.com.br <gabriel.bannach@grupovega.com.br> 4 de fevereiro de 2020 12:09
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: Barbara Gomes <barbara.gomes@grupovega.com.br>, Victor <victor.tavares@grupovega.com.br>

Bom dia, 

Gostaria de fazer um questionamento em relação a licitação RDC 001/2020 cujo objeto é: Contratação de
empresa de especializada para construção do Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM) e 2 (duas) Garagens
Operacionais (construção de edificações com fundação e estrutura, metálica e em concreto armado, com
fornecimento e instalação de subestação de média tensão, entre outros serviços de obra), no SGAN 916, Área
Especial S/Nº - Asa Norte.

1- Em relação a visita técnica, é necessário marcar horário? É só comparecer e procurar algum profissional do
endereço citado na obra? 
Seria ir nesse local "Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de
Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER)." ???
Ou seria esse local "Terreno do CBMDF, situado na SGAN 916, Área Especial s/nº, Asa Norte, Brasília - Distrito
Federal, ficando o Centro de Obras e Manutenção do CBMDF, localizado no Quartel do Comando Geral do
CBMDF - SAM, Lote D módulo E , anexo II– CEP: 70620- 000" ???

Ligamos em todos os telefones disponíveis no edital, ninguém atendeu. Teria algum outro telefone para entrar em
contato? 

Cordialmente
Obrigado!!

-- 

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 5 de fevereiro de 2020 13:29
Para: "gabriel.bannach@grupovega.com.br" <gabriel.bannach@grupovega.com.br>

Boa tarde!
A vistoria deverá ser realizada nos locais onde serão executados os serviço de obra, conforme alínea "d" do item 
15.8.1 do Edital e item 17.1 do Termo de Referência:
15.8.1. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL DO LICITANTE:
[...]
d) Declaração de Vistoria, emitido pelo CBMDF, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente
por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão
executados os serviços de obra, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta
ou indiretamente na execução dos mesmos até o dia de realização do certame (modelo – Anexo VII
ao Edital).
[...]
17.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais onde será realizada a construção do
Grupamento de Proteção Ambiental e 2 (duas) Garagens Operacionais, objeto da prestação dos serviços, de
forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como
de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. A vistoria poderá ser realizada
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública e previamente agendada por meio do telefone
(61) 3901-8756, 3901-8722.
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Ressalto que o licitante poderá declinar da visita, conforme alínea "d.1 do item 15.8.1 do Edital:

d.1) A licitante poderá, a seu critério, declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar em
substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE ASSUME AS
RESPONSABILIDADES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA, assinada pelo responsável técnico
e pelo representante legal, sob as penalidades da lei, atestando o pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total
RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira
(modelo – Anexo VIII ao Edital).

O local de execução dos serviços, onde deverá ser realizada a visita,  está citado no item 4.1 do Termo de
referência:

4.1. Os serviços objeto deste Projeto Básico serão prestados no Terreno do CBMDF, situado na SGAN 916,
Área Especial s/nº, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, ficando o Centro de Obras e Manutenção do
CBMDF, localizado no Quartel do Comando Geral do CBMDF - SAM, Lote D módulo E , anexo II– CEP: 70620-
000 – Brasília-DF - Telefone: (61) 3901-8756 e 3901-8722 - comap.saad@cbm.df.gov.br,
comap.sepro@cbm.df.gov.br , a disposição para dirimir qualquer dúvidas e prestar informações necessárias aos
interessados em participar do certame.

Brasília-DF, 05/02/2019.
Franknei de Oliveira Rodrigues - Ten-Cel RRm/PTTC
Membro da Equipe de Apoio
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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