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Gerencia de Supervisao de Compras e Licitacoes <gclic@pbh.gov.br>

Duvida Pregão eletrônico 142/2018 
2 mensagens

Luiz Henrique <luiz.henrique@tropeira.com.br> 24 de abril de 2018 11:09
Para: gclic@pbh.gov.br
Cc: fibraga@tropeira.com.br

Bom dia!

Em atendimento a clausula 15.1.1.1 do Pregão eletrônico 142/2018 diz o seguinte:

 

“15.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado,

comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de
natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s)

lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no
mínimo 50% do previsto no(s) mesmo(s).”

(...)
 

 

Em outubro de 2016 fomos comtemplados com a seguinte declaração de entrega e prestação de serviço que segue
em anexo, este documento tem a mesma validade de

um atestado de capacidade técnica para atendimento do item supracitado?

 

Grato pela atenção e aguardamos o retorno.

 

 

Atenciosamente,

 

Luiz Henrique dos Santos

Procurador / Representante Legal

 

WWW.TROPEIRA.COM.BR

(31) 3360-4828 – luiz.henrique@tropeira.com.br
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Matriz: Rua José Maria de Lacerda, 2058b

Cidade Industrial – Contagem/MG – CEP 32210-120

CD: Rua Dois, 500 – Jardim Riacho das Pedras

Contagem/MG – CEP 32150-010
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Gerência de Coordenação de Licitações <gclic@pbh.gov.br> 24 de abril de 2018 14:30
Para: Luiz Henrique <luiz.henrique@tropeira.com.br>

Sr. licitante, boa tarde. 
 
O edital é claro ao exigir a comprovação de qualificação técnica através da apresentação de Atestado de
Capacidade Técnica. 
O documento anexo trata-se apenas de uma declaração de fornecimento, inclusive com a informação que a
empresa foi sancionada no período de 2015 e 2016. Portanto, tal declaração não tem efeito de atestado de
capacidade técnica. 
Desta forma, o documento anexado não atende ao exigido no subitem 15.1.1.1. do edital. 
Atenciosamente, 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Gerência de Coordenação de Licitações - GCLIC
Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG 
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA
Rua Espírito Santo nº 605 |15º andar | Bairro Centro | BH/MG

(31) 3246-0151 | 3277-1400 | www.pbh.gov.br 
 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cd49699636&view=att&th=162f7fd7a74f2268&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

