
' ESTADO Do MARANuÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sECRETARIA MUNICIPAL or o»uc,LçÃo

lmperatriz-MA,20 de maio de202l

Referente:

Referente ao Pregão Eletrônico no 03312021

Processo Administrativo no 02.08.00.41812021 - SEMED
Empresa: LP TOTAL SERVIÇO MECNICO EIRELI (CNPJ: 10.846.808i0001-4S)

Objeto: Registro de Preços cujo objeto é a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ventiladores,

liquidificadores, fogão industrial e refrigeração (abrangendo bebedouros, refrigeradores,

freezers) e demais modelos com fornecimento de peças de reposição, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Trata-se de parecer de avaliação da Qualihcaçáo Técnica da

documentação da empresa LP TOTAL SERVIÇO MECNICO EIRELI (CNPJ:

10.846.808/0001-48) ao edital da Pregão Eletrônico n" 03312021.

conrormeit..ro.rq.r.,r,,"t#,l;f "',":lilf ll':ilJI#:Jil'Jffi1,ffi ":t1flpor não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo

com o estabelecido no Edital.
Portanto a empresa deixou de apresentar a documentação

referente aos itens.Nos termos do item 10.9 em seus sub itens o que se pede:

10.9.1.1 do edital, apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade

técnica, devidamente registrado no CREA, em nome da licitante, pessoa jurídica de

direito público ou privado.

10.9.1.6 Termo de Indicação do Profissional Técnico Qualificado, que deverá ser

firmado pelo reprêsentante da licitante com o ciente do profissional;

10.9.1.7 Certidão de Acervo Técnico do Profissional devidamente averbados pelo

CREA ou CFT, acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica, devidamente
averbados pelo CREA ou CFT, que comprovem que os profissionais executaram para

órgãos ou entidades da administração pública clireta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, ou ainda para empresa privada ou para entidades paraestatais, serviços de

características técnicas similares às do objeto desta licitação
10.9.f .8 Declaração formal e expressa da licitante indicando o(s) profissional(is)

que atuará(ão) como responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços;
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10.9.1.9 Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará
Equipe Técnica de Apoio à execugão dos serviços, com a indicação nominal, qualificação

e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes. A
equipe técnica deverá ser composta de Engenheiros Mecânicos, Técnicos em

Refrigeração e Auxiliares de Mecânicos'
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