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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 
 

 

São Bento do Sapucaí, 11 de setembro de 2015. 

 

Ofício nº.: 10/2015. 

 

 

Referência: Tomada de Preços nº. 007/2015. 

 

 

Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa Actio Engenharia 

Turística, em relação à Tomada de Preços nº. 007/2015, a Comissão Especial de 

Licitações, tem a esclarecer o quanto segue: 

 

1 – Sim. Entretanto, há que se esclarecer a todas as empresas interessadas em 

participar da presente licitação, que fora exigido atestado de capacidade técnica, 

devidamente registrado junto aos órgãos de classe, haja vista a exigência de 

profissionais de área de engenharia, entretanto, em se tratando de atestado, de 

acordo com a legislação vigente, a qual regulamenta a matéria, os mesmos 

deverão ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, portanto, se o 

atestado envolver, tão somente, profissionais da área de turismo, não havendo  

envolvimento de profissionais de engenharia, por óbvio que não será necessária a 

apresentação de acervo técnico. 

 

2 – Em relação ao atestado de visita técnica expedido noutro certame, deste 

Município, temos a esclarecer que a empresa deverá solicitar sua substituição, 

para que conste os dados deste certame, sendo desnecessária a realização de 

nova visita. 

 

3 – Primeiramente há que se esclarecer que a empresa proponente deverá atender 

ao item 3.5.4 APRESENTANDO A RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA que estará 
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diretamente envolvida com os serviços, objeto da presente licitação, bem como 

DECLARAR A DISPONIBILIDADE DA EQUIPE. Superadas tais questões, a 

empresa deverá comprovar o vínculo entre a mesma e o profissional, mediante a 

apresentação de qualquer um dos documentos listados na parte final do item 

3.54., qual seja, registro em CTPS, contrato social ou contrato de prestação de 

serviços; 

 

4 – Para atender a referida exigência deverá ser adotada a mesma providência 

apresentada para o questionamento nº. 02. 

 

Sendo só para o momento, aproveitamentos o ensejo para vos elevar protestos de 

estima e consideração. 

    

 
 
 

Fernando Carlos de Oliveira 

Presidente da Comissão Especial de Licitações 

 

 

À  

ACTIO ENGENHARIA TURÍSTICA 

Rua Lãs Vegas, 105 – Cenáculo – Belo Horizonte – Minas Gerais. 


