
Assunto Re: Re: Resposta definitiva à Pedido de Retificação
De Governo Roraima <pregoeiros.cplrr@gmail.com>
Para Marcela Hirose Miyabara <marcela.hirose@crt01.gov.br>
Data 2021-05-19 09:07

Bom dia,
 
Sua solicitação foi atendida, e a mesma divulgada no comprasnet no dia 14/05/2021, conforme segue abaixo:
 
Aviso 14/05/2021 12:46:33
 
INFORMO AOS LICITANTES que, após análise do pedido de retificação do Edital e sua aceitação pela SESP, órgão
originário do processo, fica retificado o texto do edital conforme a seguir: ONDE SE LÊ: "15. DA HABILITAÇÃO
15.17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 15.17.1.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista da entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e de Agronomia),
detentor de responsabilidade técnica relativo à execução dos serviços que compõem o objeto deste Edital". LEIA-
SE: "15. DA HABILITAÇÃO 15.17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 15.17.1.2. Comprovação da capacitação técnico-
profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista da entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de
Engenharia e de Agronomia) ou técnico industrial devidamente reconhecido pelo CRT (Conselho Regional dos
Técnicos), detentor de responsabilidade técnica relativo à execução dos serviços que compõem o objeto deste
Edital". INFORMO AINDA que, o mesmo texto se estende ao "ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, subitem 14.1.2. 
 
Atenciosamente, 
 
Wellington Feitoza dos Santos 
Pregoeiro CPL/RR
 
Em qua., 19 de mai. de 2021 às 06:59, Marcela Hirose Miyabara <marcela.hirose@crt01.gov.br> escreveu: 
Bom dia. Me desculpe, mas fiquei em dúvida quando a decisão final. No ofício n°241/2021 e no documento
de esclareciemnto não ficou claro para mim a posição do SESP.
Poderia me esclarecer, por favor? 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Re: Resposta definitiva à Pedido de Retificação 
Data: 2021-05-17 12:30 
De: Marcela Hirose Miyabara <marcela.hirose@crt01.gov.br> 
Para: CPL/E-mail <pregoeiros.cplrr@gmail.com> 
 
Bom dia. Me desculpe, mas fiquei em dúvida quando a decisão final. No 
ofício n°241/2021 não ficou claro para mim a posição do SESP, e no 
outro documento está cortado o final.  
poderia me esclarecer, por favor?   
 
Em 2021-05-14 12:18, CPL/E-mail escreveu:  
 
Senhora Licitante, 
 
Em resposta ao pedido de retificação sobre os termos do edital do 
pregão supracitado, dessa vez de forma definitiva, encaminho a 
resposta da SESP, órgão originário do processo, acerca dos 
questionamentos apresentados 
 
Atenciosamente, 
 
(assinado eletronicamente) 
 
WELLINGTON FEITOZA DOS SANTOS 
 
Pregoeiro da CPL/RR

 
--  
-- 
Marcela Hirose Miyabara  
 
Agente de Fiscalização 
 
CRT-01 Goiânia-GO 
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FONE: (62) 3539-2819 / (62) 3248-0042 
 
SITE: https://www.crt01.gov.br/ 
 

 
 
--  
-- 
Marcela Hirose Miyabara  
 
Agente de Fiscalização 
 
CRT-01 Goiânia-GO 
 
FONE: (62) 3539-2819 / (62) 3248-0042 
 

SITE: https://www.crt01.gov.br/
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