
fIJ BANCO DO BRASIL

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES
Centro de Serviços de Logística - Recife (PE)

Recife (PE), 09 de julho de 2013.

ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA RP 2013/09178 (7420) - Registro de Preços para a execução de obras de
instalação, de relocalização e de reforma de dependências para o Banco do Brasil S.A,
localizadas em diversos prédios no Estado da Bahia e Sergipe, com 04 Lotes: Lote 01 - RMS
(BA); Lote 02 - SUL (BA); Lote 03 - NORTE (BA); e Lote 04 - DIVERSAS (SE).

Divulgamos para o conhecimento de todos os interessados, ESCLARECIMENTO referente ao
questionamento promovido em relação ao instrumento convocatório em epígrafe, conforme abaixo:

QUESTIONAMENTO

1 - A certidão de registro do Conselho Regional( CREA) é do município de origem?
E necessário ter visto do CREA no estado de Recife ou Bahia para participar?

2 - o Profissional (engenheiro) precisará estar incluído na certidão do CREA, ou
basta ter vinculo com a empresa através de registro como empregado?

ESCLARECIMENTO

Item 01 - Resposta: Quanto ao registro do CREA, para participação na fase de
habilitação, a exigência restringi-se a apresentação da Certidão de registro no
Conselho Regional, portanto válido a do CREAde origem (item 1.1.9 anexo 3 do
edital). Somente a licitante vencedora deverá providenciar e apresentar sua
inscrição/vistos nos Estados correspondentes aos lotes objeto do certame, porventura
distintos da origem do proponente, previamente a assinatura do contrato (item 18.7
do edital - Formalização do Contrato).

Item 02 - Resposta: A condição para participação na fase de habilitação se dá pela
apresentação de declaração informando da indicação dos profissionais detentores de
acervo técnico que atenda as habilidades exigidas nas parcelas de maior relevância
descritas no item 1.1.10 do edital, e limitando a comprovação de vínculo com a
empresa em uma das formas relacionadas no item 1.1.10.1 - a.
A declaração deverá ser firmada por todos. Vide anexo 18 do edital, transcrito abaixo:
"Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a
realizar os serviços objeto desta Licitação. Declaramos que tal indicação está em consonância com as
Resoluções nOs 218 de 29/06/73 e 317 de 31/01/86 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais da empresa."

Diante do exposto, informamos que o c nco;)te que estiver em desacordo com o Edital
na fase de abertura dos envelopes DOC MEN~~~ será INABILITADO do certame.

Ana Paul, kalice da Silva
Relatora daS9rhi6s o Especial de Licitação

CI~a~'-
Membro da Comissão Especial de Licitação
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