
Flávia De Marchi <flavia.marchi@pbh.gov.br>

Fwd: Pedido de Esclarecimentos 

Subsecretaria de Assuntos E Invest. Estrategicos <suaie@pbh.gov.br> 20 de outubro de 2022 11:09
Para: Azevedo Lopes <otavioazevedolopes@outlook.com>
Cco: flavia.marchi@pbh.gov.br

Bom dia.

Em resposta ao pedido de esclarecimento feito no dia 11 de outubro via e-mail, em nome da Comissão Especial de
Credenciamento, informamos que:

O atestado de capacidade técnica exigido no nosso edital é somente o profissional (item b, 9.1.3) já que o operacional
(item a) é presumido. 
Assim sendo, somente por pessoa física contratada é possível demonstrar , dentre aqueles técnicos descritos no b.1. 

Atenciosamente,

João Gabriel Baldo
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

Em ter., 11 de out. de 2022 às 19:26, Azevedo Lopes <otavioazevedolopes@outlook.com> escreveu: 

Prezados, boa tarde.

 

Conforme prevê o item 3, do EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO SMDE 001/2022 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 01.019.277.22-76, solicito pedidos de esclarecimentos
estabelecendo os prazos do item 3.1.

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao edital deverão ser enviados até o 2º dia
ú�l anterior à data limite para a entrega do envelope contendo a documentação. Os
referidos pedidos poderão ser encaminhados para o e-mail suaie@pbh.gov.br.

 

Dos fatos:

Temos que no item 9.1.3 prevê-se os termos da qualificação técnica do edital.

9.1.3. Qualificação Técnica:

a) A qualificação técnica operacional da pessoa jurídica par�cipante do Credenciamento
Público será presumida, considerando que somente quem é �tular de Cemitério pode
par�cipar deste procedimento, levando-se em conta a previsão da Lei Municipal 9.048/05
e considerando que não há nenhum elemento específico que exija maior grau de
complexidade técnica para prestação do serviço além do padrão dos serviços cemiteriais.

b) Atestado de capacidade técnico profissional, emi�do pela pessoa jurídica
demonstrando que possui em seu quadro permanente,na data prevista para o
credenciamento, responsável técnico para o seu funcionamento, devidamente habilitado
para este fim, com registro de responsabilidade técnica no órgão profissional competente,
nos termos dos ar�gos 1º, 28 e 30 da Resolução 316/2002 do CONAMA.

b.1) São profissionais competentes: Engenheiro Químico, Engenheiro Ambiental e
Sanitário,

Engenheiro de Produção, Químico Tecnológico ou Químico Industrial, Bacharel e
Licenciado em Química com atribuições Tecnológicas.
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Considerando que uma pessoa jurídica ou física detenha de capacidade técnica de atuar como
responsável técnico para o funcionamento do crematório, devidamente habilitado para este fim,
com registro de responsabilidade técnica no órgão profissional competente, nos termos dos ar�gos 1º,
28 e 30 da Resolução 316/2002 do CONAMA.

 

Pergunta-se:

 

1. É possível demonstrar a qualificação técnica prevista no item 9.1.3 por uma pessoa
jurídica que tenha contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica participante
do Credenciamento público?

2. É possível demonstrar a qualificação técnica prevista no item 9.1.3 por uma pessoa física
que tenha contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica participante do
Credenciamento público?

Certo de sua compreensão, aguardo esclarecimentos.
 
A�,
 
Otavio Lopes.

--  
Atenciosamente, 

Subsecretaria de Assuntos e Investimentos Estratégicos - SUAIE 
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