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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Processo 250/19 

Edital de Concorrência Pública 001/19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO 
PRÉDIO DA UNIDADE 11 PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL O 
MUNDO DA CRIANÇA ZONA NORTE, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 990, 
conforme anexos. 

Trata-se, o processo 250/19, de certame licitatório na modalidade 
Concorrência Pública, para fins de Contratação de empresa de engenharia para 
implantação e modernização de infraestrutura do prédio da unidade 11 para 
instalação do centro de educação infantil, O Mundo da Criança Zona Norte, 
situado na Avenida Getúlio Vargas, 990, conforme anexos. 

A empresa SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA solicita seja 
considerado o conceito de similaridade nos itens Forro de DryWall, inclusive 
estrutura de fixação; Aplicação manual de gesso sarrafeado, e faz 
questionamentos no sentido de que: 

a) Pergunta 1: "Será aceito atestado de capacidade técnica 
de execução de forro em gesso acartonado para atender 
forro em drywall?" 

b) Pergunta 2:'"'será aceito atestado de capacidade técnica 
de execução de emboço desempenhado e/ou reboco e/ou 
massa corrida para atender gesso sarrafeado?" 

Logo, a solicitação formulada pela empresa refere-se à exigência dos ~ 
atestados técnicos descritos no Edital 001/19 e sua adequação às disposições . 
legais vigentes acerca da matéria, ou seja, do disposto no artigo 30, §3°, da Lei 
8.666/93 onde "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior", por exemplo: 

FACFITO - Av. das Flores, 711 - Osasco - SP - CEP 06110100 - Fone: (11) 3652-3000 
UNIDADE 1- Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110-300 - Fone: (11) 3652-3000 
UNIDADE li-Av. Getúlio Vargas, 990 - Jd. Piratininga - Osasco - SP - CEP 06233-020 - Fone: (11) 3602-7900 
Conservatório Musical Villa Lobos - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110-300 - Fone: (11) 3652-3000. 



Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 
Rua Camélia, 26 - Jd. das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 300 

Fone: (11) 3652.3000 
www.fito.br 

a) para atendimento ao item 96114 serão aceitos atestados 
que contenham a execução de forro de gesso em drywall ou 
acartonado tipo FGA com estruturas de fixação 
(fornecimento e instalação), não importando o local de 
execução dos serviços e nem o formato ou espessura das 
peças; 

b) para atendimento ao item 87424 - aplicação manual de 
gesso sarrafeado é o mesmo procedimento técnico do 
emboço e será aceito atestado de capacidade técnica de 
execução de emboço desempenhado e/ou reboco e/ou 
massa corrida para atender gesso sarrafeado que 
contenham a execução; 

Sem mais para o presente, era o que cabia considerar sobre os assuntos 
aqui suscitados. 
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