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RENOAR AR CONDICIONADO LTDA - ME
Prezados,

Tendo em vista que serão considerados atestados que comprovem a prestação de serviços correspondente a 60% do
objeto da instalação e que em seu edital, especificamente no item 3 - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, observamos
que existem 22 equipamentos instalados na contratante, perguntamos:

Serão aceitos pela contratante, atestados que comprovem a execução de 14 ou mais equipamentos?
Resposta
SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

08/04/2019 15:56:26

Boa tarde.
Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento informamos que para a Qualificação Técnica será considerada a
natureza dos serviços prestados anteriormente, ou seja, similares ao objeto da licitação, sendo que a soma dos
atestados apresentados devem atingir no mínimo 60% da complexidade do objeto da licitação. E, conforme o item
5.2.4.1.b.2) do edital, essa comprovação "poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos
contratos quanto dispuser o licitante, válido para pelo menos, um período mensal coincidente".
Para atendimento da Qualificação Técnica, observar também o item 4.4.11 do Anexo I - Descrição do Objeto:
"A licitante DEVERÁ apresentar a comprovação de sua capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante, na data do certame, de profissional(is), detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica de execução de serviço(s) de características e complexidade semelhantes às do objeto
da licitação, certificado pela entidade profissional competente, para atendimento do item 5.2.4 do edital.
4.4.11.1 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar capacitação técnico-profissional para PMOC de Sistema
de Condicionamento de Ambiente.
4.4.11.2 O(s) profissional(is) indicados(s) deverá(ão) compor o quadro de responsáveis técnicos dos serviços ora
contratados."
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