ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNADORIA
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL
ESCLARECIMENTO Nº 13/2016-CCL/MA
CONCORRÊNCIA Nº 34/2016- CCL/MA
REQUERENTE: HIDROSONDA LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0233718/2016-CCL
Resposta
A Membro Relatora da 1º Câmara de Julgamento da Comissão Central
Permanente de Licitação – 1º CJL/CCL, após análise do pedido de esclarecimento
protocolado pela empresa Hidrosonda Ltda e com base nas informações prestadas
pela Gerência de Registro de Preços, esclarece que:
Questionamento: Reiteramos pedido de resposta protocolada em
24/01/2017 às 15:00 conforme cópia em anexo, tendo como base, a exigência contida
na minuta do Contrato “cláusula 11ª, providenciar junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA/MA as ARTs referente ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes nos termos da Lei Federal nº 6.496/77”.
Para atender as especialidades a que se refere o item anterior, o CREA só
libera a ART de construção e montagem de subestação elétrica de 10 kva,
montagem e instalação de conjunto motobomba submersível potencia de 5 até
10 CV, montagem e instalação de quadro de comando para bomba submersível
de 5 até 10 CV com responsabilidade técnica de um Engenheiro eletricista.
Obs.: Solicitamos diligenciar junto ao CREA/MA para comprovação do fato
relatado.
Resposta: Em análise da solicitação da empresa HIDROSONDA LTDA,
protocolado nesta Comissão em 01/02/2017, a Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar – SAF informou:
“Levamos ao vosso conhecimento que esta Secretaria, pelo
setor competente, referente ao documento da empresa
HIDROSONDA, datado de 01 de fevereiro corrente, realizou
diligência junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA/MA, resultando quanto às exigências de
qualificação profissional a manutenção das condições descritas
na alínea “b” do subitem 7.1.4 do Edital”.
Ademais salientamos que o Pedido de Esclarecimentos da empresa
HIDROSONDA LTDA, protocolado em 24/01/2017 nesta Comissão Central
Permanente de Licitação, já foi respondido e encontra-se disponibilizado no site
www.ccl.ma.gov.br.
É o que temos a esclarecer.
Publique-se e encaminhe-se à Empresa HIDROSONDA LTDA a presente
resposta.
São Luís, 09 de fevereiro de 2017.
Flávia Vasques Boueres Helal
Membro CCL/MA
Relatora
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