
RE: Esclarecimentos do processo licitatório Nº. 23/2018-PMJ

Qui 21/06/2018, 09:56
Para:Eddy Wilson Delgado <engenharia@sksubaquatica.com.br>;
Bom dia, 
 
Em relação ao seu questionamento, temos os seguintes esclarecimentos:
 
 
1 - O atestado e acervo de capacidade técnico operacional, nos termos do
item 19.3, letra a, item i, tem-se que a comprovação trata da
EMPRESA LICITANTE, de modo que os documentos devem se relativos a
serviços executados com a administração pública.
 
2- Quanto ao segundo esclarecimento, o edital menciona a cerca do
profissional de nível superior pertencente ao quadro permanente da
empresa licitante, sendo que a CAT de serviços de dragagem podem ser de
obras executadas tanto na administração pública quanto na privada.
 
 
Favor acusar o recebimento.
 
Att,    
 
Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC 
Setor de Licitação 
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000 
Fone:(48)3624-8422/3624-0132 

De: Eddy Wilson Delgado <engenharia@sksubaqua�ca.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 15 de junho de 2018 15:03 
Para: licitacao.pmj@hotmail.com 
Assunto: Esclarecimentos do processo licitatório Nº. 23/2018-PMJ
 
A/C 
 
Setor de Licitações do Prefeitura de Jaguaruna / SC 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 23/2018-PMJ 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 01/2018-PMJ 
 
Esclarecimentos do processo licitatório 
 
1) O atestado e acervo de capacidade técnico operacional  (CAT)- é só  
para órgão ou entidade da administração publica seja municipal, estadual  
, federal , ou também é  estendido para entidade ou órgão privado? 
 
2) Os acervos técnico expedido pelo CREA para obras semelhantes ou  
equivalentes - para profissional de nível superior devidamente  
reconhecido, neste caso "engenheiro mecânico" com atribuições do decreto  
Nº 23.569 de 11 dez de 1933 a qual regula o exercício das profissões de  
engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, que considera atribuições no  
art 32 . para áreas de engenharia civil, é valido para este certame? 

Departamento de Licitação PMJ



 
 
--  
 
 
Atte. 
Eddy Wilson Delgado 
SK Tecnologia Subaquática Eireli 
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