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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2017 18:44

Para: 'Gerencia Comercial'

Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos pregao eletronico 9-2017

ControleControle: Destinatário Ler

'Gerencia Comercial' Lida: 16/03/2017 08:28

Sra. Rachel, 

1. Favor desconsiderar as exigências do CREARJ, CRQ e demais exigências incompatíveis com o objeto a 

ser contratado –  2 (dois) postos de motorista, trata-se de um erro material; 

2. Sim, o reconhecimento de firma se referem principalmente aos entes privados; 

3. A realização da visita técnica é um erro material, favor desconsiderar; 

4. Quanto a dúvida de utilização do uniforme, solicitamos que seja seguido o que está no termo de 

referência, mas reencaminharemos esse questionamento à área requisitante; 

5. Da mesma forma encaminharemos à área requisitante a solicitação da atual empresa contratada; 

6. A Instrução Normativa 02/2008 e suas atualizações obriga as empresas a entregarem uma planilha 

detalhada de formação de preços,  quanto ao entendimento do Acordão 950/2007 do TCU, iremos 

questionar a nossa Assessoria Jurídica; 

7. O CRCRJ paga em dia, conforme item do edital  item 15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 

8. O valor estimado para a presente contratação é de R$147.535,08 para 12 (doze) meses. 

9. E quanto ao questionamento dos reajustes, tal questão será encaminhada para o requisitante,  

 

Tão logo a área requisitante nos responda lhe encaminharemos os esclarecimentos sem que haja prejuízo 

para sua empresa. 

Att, 

Cecilia Bandeira 

Pregoeira 

 

 
 

De: Gerencia Comercial [mailto:gerenciacomercial@planrj.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2017 11:52 
Para: licitacao@crcrj.org.br 
Cc: comercial02@planrj.com.br; Comercial - Débora <comercial@planrj.com.br> 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos pregao eletronico 9-2017 
Prioridade: Alta 
 
Prezados senhores 
 
Planejar Terceirização e Serviços Eireli solicita os seguintes esclarecimentos: 
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1 – O objeto da licitação é serviços de motoristas. Dentre os documentos de habilitação está sendo exigido: registro 
técnico junto ao CREARJ; registro do responsável técnico junto ao CRQ-Terceira Região; credenciamento junto ao INEA - 
Instituto Estadual do Ambiente e credenciamento do laboratório que irá emitir laudo bacteriológico e de potabilidade 
da água. Tais documentos não são compatíveis e pertinentes ao objeto. Podemos desconsiderar essas exigências? Ou 
qual a justificativa do CRC para exigi-las? 
 
2 – O reconhecimento de firma nos atestados de capacidade técnica será exigido somente em atestados emitidos por 
pessoa jurídica de direito privado, visto que os demais são emitidos por órgãos públicos? 
 
3 - A realização da visita técnica é condição obrigatória para participação no certame? 
 
4 - Deverá ser fornecido uniforme? Em caso afirmativo favor informar as peças, quantidade a ser fornecida e 
periodicidade de fornecimento. 
 
5 - Atualmente qual empresa presta os serviços? 
 
6 – Devemos cotar IRPJ e CSLL ou aplica-se o entendimento do Acordao 950/2007 do TCU? 
 
7 – Os pagamentos são feitos em dia? Ou qual a média de atraso? 
 
8 – Qual valor estimado da licitação? 
 
9 – Será concedido o reajuste/revisão/repactuação/reequilíbrio logo que a CCT 2017 for registrada ou sempre que 
houver qualquer alteração nos custos decorrentes de lei, como por exemplo, aumento de vale transporte? 
 
Att 
 
 
Planejar Terceirização e Serviços Eireli 
Deptº de Licitações - Rachel 
Tel: (21) 3172-2872 / (31) 2566-7942 
Email: gerencialcomercial@planrj.com.br 
Site: www.planejarservicos.com.br 
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