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ESCLARECIMENTOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 01

Ref.: pedido de esclarecimentos apresentado em 29/08/2019 via e-mail
licitacao@tjmmg.jus.br
Foi apresentado em 29 de agosto de 2019 um pedido de esclarecimentos sobre alguns
pontos do Edital, conforme transcrito abaixo:
Quanto ao edital
Edital de Licitação
Processo Licitatório nº 05/2019
Pregão Eletrônico nº 05/2019
Gostariamos dos seguintes esclarecimentos:
1) Atestados que constem somente a execução de projetos serão suficientes? ou será
necessário apresentar projetos de execução de obras??
2) Quantas visitas/horas técnicas serão necessárias realizar, quando estiver em fase de
execução?
Atenciosamente

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 01
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que:
RESPOSTA AO ITEM 01
O edital exige a apresentação de atestados que comprovem a execução satisfatória de
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. Desse modo, o atestado
apresentado deve se referir a elaboração de projeto compatível com o objeto e não à
execução de obra. Conforme consta no item 9.6.4 do Edital, o licitante deve
disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à
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comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, enviando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades.
RESPOSTA AO ITEM 02
A empresa contratada deverá estar disponível para realização do acompanhamento e
para esclarecer todas as dúvidas e prestar as informações necessárias durante a execução
do projeto, não sendo possível definir previamente o número de horas.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS,
Pregoeiro, em 30/08/2019, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0159362 e o código CRC 94AF49CA.
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