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JUSTIFICATIVA TÉCNICA N.004/2020 

   
DATA: 

 
09/03/2021      

    

DE: Eng. Mecânico – Saulo Carvalho de Siqueira/AQUÁRIO 

PARA: Diretoria de Licitações de Obras - DLO (AGESUL) 

OBJETO: Conclusão e Pleno Funcionamento do Sistema de Suporte a Vida (SSV) do Prédio do 

CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO 

PANTANAL 

 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

 

A fim de embasar a exigência relacionada ao somatório de até 05 (cinco) 

atestados técnicos diferentes para comprovação da execução do serviço tido como de 

maior relevância, qual seja, serviço de característica semelhante e nas quantidades 

mínimas relacionadas no item 18 do Memorial Descritivo e na tabela contida no item 

5.3.2 e 5.3.4 da minuta do Edital, apresentamos os seguintes argumentos técnicos 

abaixo: 

Que, em se tratando de um serviço de alta complexidade e com tamanhas 

especificidades como o que se busca contratar, a exigência acima mencionada se 

justifica, notadamente, em razão da necessidade de comprovação de aptidão técnica 

suficiente à plena execução do serviço.  

Diante disso, ratificamos as exigências abaixo, mantendo as considerações 

contidas no Memorial Descritivo.  

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

18 a) Atestados de qualificação técnico-operacional de que a empresa executou serviços de 
Montagem e/ou Manutenção de Sistemas Aquáticos, com Regime de Sistema Fechado com 
Recirculação de Água, com Filtragem Mecânica, Filtragem Química/Biológica com volume 
mínimo de 600m³ (equivalência de 50% do volume do maior aquário instalado no prédio – 
Aquário do Rio Paraguai – Tanque 15), com características semelhantes ao empreendimento 
ou tenha grau equivalente de complexidade, com o máximo de 05 atestados para somatório 
da (s) recomendada (s). 
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18 b) Atestados de qualificação técnico-operacional de que a empresa executou serviços de 
Montagem eletromecânica em sistema de utilidades industrial, ou em sistemas de tratamento 
de água com potência mínima instalada de motobomba de 85cv  (equivalência de 50% da 
potência instalada de motobombas do maior aquário do prédio – Aquário do Rio Paraguai – 
Tanque 15), com características semelhantes ao empreendimento ou tenha grau equivalente 
de complexidade, com o máximo de 05 atestados para somatório da (s) recomendada (s). 

 

 

 Era o que tínhamos a nos manifestar. 

 

 

Campo Grande - MS, 09 de março de 2021. 

 

 

 
 
 

____________________________________
_ 

Eng. Civil Domingos Sávio de Souza Mariúba 
Mat. 3589026 - CREA 078/D-MS 

 

___________________________________
_ 

Eng. Mecânico Saulo Carvalho de Siqueira 
Mat. 479442021 - CREA 19412/D-MS 

 
 


