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Assunto Re: RES: Solicitação de Esclarecimento.
De <licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br>
Para <carlos@drz.com.br>
Data 2021-10-08 13:45

Em 2021-10-08 11:58, carlos@drz.com.br escreveu:
Olá, venho solicitar um novo esclarecimento. 
 
O item 7.2.2.1 assim exige: 
 
7.2.2.1 – Para cada funcionário da listagem acima deverá ser 
apresentado documento que comprove o vínculo empregatício de cada um 
com a licitante. Tal comprovação se dará por contrato social (caso 
seja sócio/diretor da empresa), CTPS (folha de capa e folha do 
contrato com a empresa) ou contrato de prestação de serviço com todas 
as assinaturas com firmas reconhecidas. 
 
Considerando a Lei da Desburocratização n°13726/18, uma das 
simplificações nos processos, em seu Art. 3° é a dispensa da exigência 
de firma reconhecida. 
 
Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 
dispensada a exigência de: 
 
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de 
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 
documento; 
 
Dessa forma, poderá ser dispensada a apresentação de firma reconhecida 
para os contratos de prestação de serviços, conforme dispõe o item 
7.2.2.1? 
 
Att. 
 
Carlos/DRZ 
 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br <licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2021 08:55 
Para: carlos@drz.com.br 
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento. 
 
Em 2021-10-06 17:13, carlos@drz.com.br escreveu:
Boa Tarde. 
 
Ref.: Pregão Presencial n° 115/2021. 
 
Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
Questionamento: 
 
No edital, confirme item 7.2.3 assim estabelece: 
 
7.2.3 - Atestados de capacidade técnica, emitidos em nome da empresa 
licitante e/ou do engenheiro responsável pela execução dos serviços 
(indicados no item anterior) fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação 
devidamente, registrado no CREA/MG, sendo solicitados os seguintes 
atestados técnicos para elaboração de: [...] 
 
Conforme destacado em amarelo, exige-se que os atestados devem estar 
registrados somente no CREA/MG, ou seja, somente empresas que 
registraram a CAT CREA-MG poderão participar deste certame, tal 
exigência é restritiva a Luz da 8666. 

mailto:carlos@drz.com.br
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
mailto:carlos@drz.com.br
mailto:carlos@drz.com.br


15/10/2021 08:02 Roundcube Webmail :: Re: RES: Solicitação de Esclarecimento.

https://webmail.prefguaranesia.mg.gov.br/cpsess0252859078/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=2632&_mbox=INBOX.Sent&_acti… 2/3

 
Dessa forma perguntamos, poderá ser apresentado CAT-CREA de PMSB de 
outros Estados? 
 
Att. 
 
Carlos/DRZ 
 
-----Mensagem original----- 
 
De: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 
<licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br> 
 
Enviada em: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:15 
 
Para: carlos@drz.com.br 
 
Assunto: Re: Solicitação de Edital 
 
Em 2021-10-06 10:58, carlos@drz.com.br escreveu: 
 
Bom dia.

 
 

 
Venho solicitar uma cópia do edital de licitação Pregão

Presencial n° 
 
115/2021, que tem por Objeto a elaboração do Plano Municipal de

 
Saneamento Básico.

 
 

 
Atenciosamente.

 
 

 
Adm. Carlos Rogério Pereira Martins

 
 

 
Licitações e Contratos.

 
 

 
CRA-PR 24528

 
 

 
DRZ Geotecnologia e Consultoria

 
 

 
Av. Higienópolis, 32     4º andar     Centro

 
 

 
CEP 86020 - 080                      Londrina - PR

 
 

 
tel |43| 3026 4065           cel |43| 98817 3282

 
 

 
Antes de imprimir... pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.
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Bom dia. 
 
Segue em anexo o edital. 
 
Atenciosamente. 
 
Bruna Ap. da Silva 
 
Divisão de Licitação, Compras e Materiais 
 
Telefone: (35) 3555-2245

 
Bom dia. 
 
 
Respondendo à sua solicitação, segundo à Resolução nº. 1.025, de 
30/10/20009 em seu artigo 53 reza que: "A CAT é válida em todo o 
território nacional", dessa forma será aceito a CAT de outros estados. 
 
Desculpe-nos a demora pela resposta mas estávamos aguardando o retorno do CREA. 
 
 
Atenciosamente. 
 
Bruna Ap. da Silva 
Divisão de Licitação, Compras e Materiais 
Telefone: (35) 3555-2245

 
Boa tarde. 
 
Respondendo ao seu questionamento poderá se dispensada sim, caso esteja portando o documento dos
assinantes para conferência da assinatura. 
 
 
Atenciosamente. 
 
Bruna Ap. da Silva 
Divisão de Licitação, Compras e Materiais 
Telefone: (35) 3555-2245


