
ESCLARECIMENTO Nº 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2015

Objeto:  Selecionar  e  contratar  empresa  especializada  para  execução  da  obra  de

construção do edifício-sede do Coren/SE, em terreno situado na rua Duque de Caxias,

nº 389, Bairro São José, na cidade de Aracaju-SE.

A Comissão Especial  de Licitação,  instituída pela Portaria  nº 297/2015, recebeu em

28/01/2016,  através  de  e-mail,  os  seguintes  questionamentos  da  empresa  REHP

Instalações Elétricas Ltda. ME:

1) A qualificação técnica exigida será somente a do profissional?

Resposta: Não. A qualificação deve ser em nome da licitante, em atendimento ao

disposto no subitem 10.1.3, alínea “a” do Edital:

10.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica:

a) Certidão de registro de pessoa jurídica na entidade competente,  em

nome  da  licitante,  válida  na  data  de  recebimento  dos  documentos  de

habilitação  e  classificação,  onde conste  a  área  de  atuação  compatível

com a execução da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU da

jurisdição da sede da licitante.

2) Este atestado pode ser emitido enquanto o profissional estava prestando serviço a

outra empresa distinta da licitante?

Resposta: Não. O Edital estabelece na alínea “b” do subitem 10.1.3 que o atestado

deve ser em nome da licitante e deve conter a indicação, na Certidão de Acervo

Técnico, do profissional de nível superior conforme segue:

b)  Atestado  (s)  que  comprove(m)  a  capacidade  para  execução  dos

serviços, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

contratante  da  obra,  devidamente  registrados  no  CREA/CAU,

acompanhado(s)  das  respectivas  Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT)

emitida  pelo  CREA/CAU,  onde  fique  comprovado  que  a  licitante
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executou serviço(s) de características técnicas compatíveis ou similares

com as do objeto da presente licitação, em nome de profissional de nível

superior,  legalmente  habilitado,  com  comprovação  de  sua

responsabilidade  técnica  na  execução  dos  serviços  considerados  mais

relevantes, abaixo listados: (...)

Aracaju/SE, 1º de fevereiro de 2016

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2015
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