ESCLARECIMENTO - EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 02/2019
Processo: N.º 4944/2019,
Data da Sessão: 30/10/2019
Horário da Sessão: 14 horas
Local da sessão: Sala de reuniões do Município de Nova Hartz
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA DO “NATAL FELIZ 2019”, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, conforme termo de referência e projeto em
anexo ao edital.
Fica esclarecido que na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA cada item refere-se a um documento
referente as letras distintas sendo:
a. Prova de inscrição ou registro junto à entidade profissional competente CREA ou CAU,
ou CFT;
a. Prova de Registro do profissional responsável pelo licitante no CREA ou CAU, ou CFT;
c. COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, cuja comprovação se fará
através de Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) Jurídica(s) de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou CFT, que
comprove(m) aptidão de que o RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante tenha executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, execução de serviço de
características semelhantes com o objeto desta Licitação; no caso do atestado registrado
no CREA, deverá(ão) vir acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT;
a. Prova de vínculo do PROFISSIONAL responsável técnico com a empresa licitante. No
caso de empregado – anexar cópia do contrato da prestação de serviço; no caso de
sócio – anexar cópia do Contrato Social e alterações; no caso de contratado – anexar
cópia do Contrato de Prestação de Serviços;
As demais clausulas do edital e anexos permanecem inalteradas. Não houve alteração
da data de abertura que permanece no dia 30 de Outubro de 2019 as 14 hs.
Nova Hartz, 28 dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove.

Simoni R da Costa Luft
Depto de Licitações, Contratos Convênios
E Prestação de Contas

