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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0010-PG

Direção Conserp <conserp@conserpelevadores.com.br>
Sex, 19/03/2021 18:40
Para:  CPL LICITAÇÃO <cpl@pa.sesc.com.br>; Financeiro Conserp <financeiro@conserpelevadores.com.br>

  Boa tarde! 
COMISSÃO	PERMANENTE	DE	LICITAÇÃO	 
PREGÃO	ELETRÔNICO	SESC	PARÁ	Nº	21/0010-PG

CONSERP	 MANUTENÇÃO	 DE	 ELEVADORES	 LTDA,	 Empresa inscrita no CNPJ nº
00.489.015/0001-65 com sede na Tv. Mauriti n.º 2809, Bairro do Marco, CEP 66093-180,
Belém/PA, neste ato devidamente representada por sua sócia, TAIS	 RESENDE	 CAVALLERO	 DE
FREITAS, brasileira, casada, Gerente Administrativa, portadora do CPF nº 013.152.412-77 e RG nº
6166263, vem interpor o presente
PEDIDO	DE	IMPUGNAÇÃO	 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0010-PG.
Conforme normativas de segurança para atividade de manutenção de elevadores bem como
especificidade desse serviços cujo equipamentos são mecânicos e eletrônicos, pedimos impugnação
do edital e seus anexos para que atendam aos padrões de segurança. 

7.1.3 DO EDITAL - qualificação técnica - e 10 termo de referência:
  

a)    No mínimo, 01 (um) atestado (declaração) de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA e
que conste os engenheiros responsáveis da empresa fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que faça explícita menção à LICITANTE como executora dos serviços, comprovando a sua
aptidão na prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto deste Termo de Referência, contemplando, ao menos, os seguintes dados:

 
               i.        Que faça explícita referência, no mínimo, execução por período não inferior a 3 (três)
anos, de serviços de manutenção preventiva e corretiva; 
 

              ii.        Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços de natureza e vulto
compatíveis com o objeto ora licitado, ou que seja possível estabelecer, por proximidade de
características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, comparação entre os serviços objeto
deste Documento Técnico e os realizados em MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
VERTICAIS E MONTA CARGAS).

 
             iii.        O quantitativo de equipamentos deverá ser igual ou superior  a 1/5 (um quinto) da parcela
constante no item 5 do Termo de Referência (especificações gerais dos serviços)

 
             iv.         A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue
necessário, poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaração), Ordens
de Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os
quais também poderão ser requeridos por meio de diligência.

 
              v.         Os atestados (declarações) de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da LICITANTE,
especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
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b) Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional o licitante deverá possuir em seu quadro
permanente, profissional de nível superior com formação em Engenharia Elétrica e Mecânica, com
comprovações  conforme abaixo:

b.1) a licitante deverá apresentar documentação, na qual comprove que seu Responsável Técnico
(engenheiros), está devidamente credenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia - CREA, e
comprovação de que o mesmo pertence ao seu quadro permanente , mediante registro em carteira
profissional, contrato social da empresa, contrato particular de trabalho ou outro documento legal
equivalente. Para essa comprovação, será necessária a apresentação do original ou cópia
autenticada, Certidão da Capacitação profissional ou da Carteira profissional do Engenheiro
responsável.

Pedimos essa alteração, para que seja resguardada a esta administração uma contratação
capaz de executar os serviços ora licitados em conformidade e segurança para os usuários
ora licitados diante da quantidade de equipamentos e especificidade da atividade.

--  

Tais Resende Cavalléro
Diretora Geral
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