Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro

ESCLARECIMENTOS – PREGÃO PRESENCIAL 006/2013

Prezados,
Em atenção ao questionamento realizado abaixo transcrito, segue a resposta
enviada.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2013.
SAMANTHA DA SILVA ROCHA AGUIAR
Pregoeira Oficial do CREMERJ
-----Mensagem Original----De: licitacoes@crm-rj.gov.br
Para: ......
Data: 22/04/2013 16:37
Assunto: Re: Pregão Presencial nº 06/2013
Prezada xxxxxxx,
Em atenção ao email abaixo, esclarecemos:
1. Não há data limite para a realização da vistoria, devendo a mesma ser realizada
antes da data do certame, conforme consta do Edital;
2. A vistoria deve ser agendada junto ao Setor de Apoio Administrativo - Sra. Mônica,
através do telefone 3184-7276.
3. Segundo o Edital, deve constar no Termo de Vistoria a "Assinatura e Identificação do
profissional ou Responsável Técnico da Empresa". Fica a critério da empresa definir
quem realizará a vistoria, sendo certo que a empresa deve estar ciente das
necessidades do CREMERJ, conforme previsto no edital.
Att.,
Comissão Permanente de Licitação
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
-----Mensagem Original----De: xxxxxxx
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Data: 22/04/2013 10:13
Assunto: Pregão Presencial nº 06/2013
Prezados, bom dia!
Solicitamos esclarecimentos quanto ao processo em referência.
Conforme informado no edital, é obrigatório apresentar o atestado de vistoria.
- Qual será a data limite para poder fazer a visita?
- Qual telefone de contato e com quem devemos agendar?
- No modelo do atestado, está sendo informado que o representante da empresa para
assinar o atestado deverá ser o profissional ou responsável técnico. Esse profissional
deverá ser Engenheiro, técnico ou poderá ser um representante comum, sem
qualificações, mas de entendimento do objeto?
No aguardo de um retorno.
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