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Esclarecimento 26/02/2021 13:20:40
 
Em seguimento ao esclarecimento da resposta 4, não nos ficou claro uma questão. Visando apenas o correto cumprimento das
regras do edital, solicito esclarecer: No Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 05/2017, citado por V. Sa, consta no 10.6, b) b)
comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados. A norma cita experiência mínima de 3 anos no "objeto", ou seja, como V. Sa. esclareceu adiante: "devem ser
exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão de obra", ou seja, o objeto é a gestão de mão de obra. Esse
ponto já está compreendido. Nossa dúvida persiste quanto ao subitem 9.11.2.1.2, em relação ao número de postos equivalentes
ao da contratação, segundo o subitem 9.11.2.1.2.1.: "Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o
objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.". O item não diz por "mínimo 3 anos",
alguns editais preveem essa exigência de quantidade por apenas 12 meses (o tempo de execução do contrato). Tal exigência
em relação a quantidade de postos de trabalho equivalente ao previsto edital deve ser no somatório de atestados por no mínimo
3 anos, ou, comprovada a experiência por 3 anos, a quantidade de postos também dever ser também equivalente ao previsto
no edital pelos mesmos 3 anos, ou, pode ser a quantidade de postos prevista no edital em em 1 atestado de mínimo 12 meses,
desde, como já dito, a experiência na execução do objeto total com outros atestados com quantidades menores, somem 3 anos
sucessivos?

Fechar


