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12 de novembro de 2018 11:09

Em resposta formal ao esclarecimento da empresa Impacto Serviços, segue:
Esclarecimentos referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018 conforme abaixo:
1 - Se tratam de serviços novos ou já vem sendo executados? qual empresa vem prestando
os serviços atualmente?
Trata-se de serviços novos.
2 - Qual a data de previsão de início do contrato?
A empresa será contratada tão logo o processo licitatório seja concluído. O serviço é de
urgência para o Regional.
3 - Em relação ao item 7.8- CAPACIDADE TÉCNICO- OPERACIONAL, solicita que os
atestados sejam registrados no CRA, porém informamos aos senhores que o CRA-CE devido
ação ordinária tornou-se incompetente para registrar atestados de limpeza e conservação,
neste caso nossa empresa fica desobrigada de apresentar o registro dos atestados emitidos
aqui de nosso estado?
Em contato com o CRA-CE obtivemos a informação de que a decisão judicial não desobriga o
registro da empresa no CRA, mas que apenas os atestados de capacidade é que devem ser
registrados não mais no CRA-CE e sim no Sindicato, desta forma, a empresa deverá enviar
juntamente com as demais documentações, declaração de não registro dos Atestados
expedida pelo CRA, Atestados registrados no Sindicato, juntamente com a decisão judicial
transitada em julgado que embasa a questão.
Em qui, 8 de nov de 2018 às 12:19, Impacto Licitação <licitacao.impactoservicos@gmail.com> escreveu:
Bom dia Sr. Pregoeiro, desejaria solicitar esclarecimentos referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018
conforme abaixo:
1 - Se tratam de serviços novos ou já vem sendo executados? qual empresa vem prestando os serviços
atualmente?
2 - Qual a data de previsão de inicio do contrato?
3 - Em relação ao item 7.8- CAPACIDADE TÉCNICO- OPERACIONAL, solicita que os atestados sejam registrados
no CRA, porém informamos aos senhores que o CRA-CE devido ação ordinária tornou-se incompetente para
registrar atestados de limpeza e conservação, neste caso nossa empresa fica desobrigada de apresentar o
registro dos atestados emitidos aqui de nosso estado?
Atenciosamente,
-IMPACTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP
Departamento Comercial
Cnpj: 09.192.042/0001-46
Fone: (85) 3055 5255
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