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Prezados,
Gentileza esclarecer os seguintes pontos:

Quanto a Habilitação:
b.1):Entende-se por mesma natureza, atestado(s) de serviços similares ao objeto da
licitação que demonstre(m) que a empresa prestou serviços correspondentes a 0%
(zero por cento) do objeto da licitação.

É isso mesmo?????? 0%????

12. EQUIPE TÉCNICA
Para execução dos serviços especificados, a CONTRATADA deverá designar
equipe técnica mínima, formada por ajudante, mecânico, técnico em refrigeração e
engenheiro.

Essa equipe é fixa ou volante?

Ficamos no aguardo do retorno!

Resposta
SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA
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Boa tarde.
Seguem as respostas ao vosso pedido de esclarecimento:
5. DA HABILITAÇÃO
5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Onde se lê:
“5.2.4.1.b.1) Entende-se por mesma natureza, atestado(s) de serviços similares ao objeto da licitação
que demonstre(m) que a empresa prestou serviços correspondentes a 0% (zero por cento) do objeto da
licitação.”
Leia-se:
“5.2.4.1.b.1) Entende-se por mesma natureza, atestado(s) de serviços similares ao objeto da licitação
que demonstre(m) que a empresa prestou serviços correspondentes a 60% (sessenta por cento) do
objeto da licitação.”
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO
12. EQUIPE TÉCNICA
Onde se lê:
“Para execução dos serviços especificados, a CONTRATADA deverá designar equipe técnica mínima,
formada por ajudante, mecânico, técnico em refrigeração e engenheiro. ”
Leia-se:
“Para execução dos serviços especificados, a CONTRATADA deverá designar equipe técnica mínima,
formada por ajudante, mecânico, técnico em refrigeração e engenheiro. A equipe técnica não precisa
ser necessariamente fixa, mas todos os profissionais devem ser qualificados ou capacitados sob a
orientação de responsável técnico habilitado para as funções, conforme a NBR 13971. ”
Informamos também que o edital será republicado com devolução de prazo para as devidas alterações.
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