Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Pedido de esclarecimento
2 mensagens
LUIZ CARLOS NUNES <lcnunesadvogado@gmail.com>
Para: licitacaofranciscosamg@gmail.com

2 de fevereiro de 2022 08:38

Prezado Senhor Presidente da CPL da Prefeitura de Francisco Sá-MG,
Após cumprimentá-lo cordialmente, gostaria de solicitar que nos esclarecesse o seguinte:
- O Item 4.2.2.3, alínea c-3 exige que informe o número de registro do responsável técnico junto ao CREA
ou comprovação que o Atestado foi registrado no CREA ?
Vide o referido dispositivo editalício:
c-3) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s), os seguintes dados: local de execução da obra, nome do contratante e da
pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços.
Antecipo os agradecimentos.
Luiz
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Para: LUIZ CARLOS NUNES <lcnunesadvogado@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 09:07

Prezados, bom dia!
O item 4.2.2.3, alínea "C", do Edital, exige apresentação de atestado técnico operacional, ciente disso
é sabido que o CREA, não registra atestado em nome de pessoa jurídica. Portanto, a exigência feita na
alínea "c-3" é de que informe o número de registro do responsável técnico (responsável pela obra
constante no atestado) junto ao CREA.
O item 4.2.2.3, alínea "D", refere-se à comprovação de que a empresa possui em seus quadros
permanentes profissionais habilitados para executar a obra, momento em que também é exigida a CAT
desse profissional, com o objetivo de verificar que ele já executou serviços similares.
Assim, verifica-se que são exigidos documentos diferentes para comprovação da capacidade
operacional (empresa) e capacidade técnica (engenheiro - pessoa física).
No mais, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos!
-Setor de Licitações - Fone: (38) 98816-0346
Atenciosamente,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Av. Getúlio Vargas, 1014 – Centro, CEP: 39580-000.
CNPJ: 22.681.423/0001-57
e-mail: licitacaofranciscosamg@gmail.com
Site: http://franciscosa.mg.gov.br/editais-e-licitacoes/
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