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Licitação [nº 903931]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

10/11/2021 às 15:35:16 RESPOSTA 02: Considerando que o acatamento de impugnação acarretará em alteração do edital nos subitens mencionados no questionamento,
sugerimos a leitura do julgamento da impugnação e posterior acompanhamento do novo edital que será publicado.

10/11/2021 às 15:34:39 QUESTIONAMENTO 02: Para atender ao subitem do 13.3.3., mais precisamente ao subitem 13.3.3.2., a empresa ora arrematante deve comprovar
vínculo com profissional de nível superior com formação em Engenharia Química? Como os serviços de tratamento químico da água e a análise
microbiológica e físico-química do ar podem ser subcontratados, o profissional supracitado da empresa ora subcontratada atenderia ao subitem
13.3.3.2 do Edital e, consequentemente, ao subitem 13.3.3. do Edital? Se os serviços podem ser subcontratados, como devemos proceder para
cumprir a exigência do subitem 13.3.3.2. do Edital? Devemos apresentar, mesmo que os serviços podem ser subcontratados, Atestados de
Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico do Engenheiro Químico?

03/11/2021 às 09:55:12 RESPOSTA 01: Nos termos do subitem 13.3, a declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços ajustada DA EMPRESA
ARREMATANTE, após convocação pelo pregoeiro, de acordo com o subitem 13.1. Quanto aos documentos exigidos dos profissionais de nível
superior, nos termos dos subitens 17.3.2. e 17.3.2.2., deverão ser apresentados QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO, pela adjudicatária.
Solicitamos atentar para o item 14  das exigências para habilitação.

03/11/2021 às 09:52:36 QUESTIONAMENTO 01: No tópico 13.3.3 foi solicitada uma declaração que a empresa se compromete a ter durante a execução do contrato:
engenheiro químico e mecânico. Minha dúvida é: será necessário apresentar os documentos desses engenheiros no cadastro da proposta? A
declaração temos entendimento que deverá ser anexada antes da disputa. Mas e os documentos de que trata o tópico 13.3.3 certidão dos profissionais
e os atestados, em que momento será cobrado a apresentação desses documentos?


