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SECID

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA N." 024/202I _ CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 54479/202I /SECID

OBJETO:
Contrataçâo de empresa especializada em engenharia para

a

execução dos serviços inerentes à

restauração, fornecimento, montagem, instalaçâo, operação e comissionamento de sistemas simplificados
de abastecimento de água SSAA, compreendendo captação de água subterrânea em -profundidades de
até 400 metros, reservação, aduçâo e diitribuição nos municípios da REGIONAL SÂO LUIS, com o
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as esPecificações e
quantitativos previstos neste projeto básico, que compõe o anexo I.

-

REQUERENTE: W M PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.
preliminarmente avaliando a TEMPESTMDADE deste esclaÍecimento ao Edital, analisando
sob o prisma dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade o art. 41, §2" da Lei Federal 8.666/93,
assim como dos itens 12.2 do Edital da Conconência n.' 021/2021, Gntende-se oue o mesmo é
tempestiYo.

Nâo obstante a tempestividade, mas em observância ao direito constitucional de Petição,
prezando pela clareza do instrumento convocatório esclareço os pontos questionados pela empresa IrV

e

M

PERFURAçÃO DE POÇOS LTDA.
poÍ Parte de
Quanto ao MÉRITO, a seguir, apresenta-se a resposta ao pedido de esclarecimento
um dos licitantes:

SUBITEM t4.3.3. A comprovação do vÍnculo profissional se fará com a apresentação de cÓpia
da carteira de trabalho em que conste o licitante como contratante ou mediante certidâo do CREA/CAU
devidamenle atualizâda ou contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CAU da região
competente, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada da declaração de anuência do mesmo profissional.

@
A comprovação do vínculo com
que ser com firma reconhecida?

a empresa mediante declaração de contratação

futura do profissional, tem

ME
Referente a comprovação do vÍnculo profissional a que se refere o subitem 14.3.3, NÂO É EXIGiVEL a
firma reconhecida.
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