Rafael Martins
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Petter I WERTHER Consultoria <petter@wertherconsultoria.com>
quinta-feira, 14 de novembro de 2019 10:35
Badesul Licita
BR Control (Alessandra); BR Control (Marcelo)
ESCLARECIMENTOS - Processo Licitatório DL 18 19 Badesul (desra+)
28 11 19 DL 18 19 Badesul (desra+).pdf; CREA Certidão BR Control 03 20.pdf;
CREA Certidão Daniel Moura 03 20.pdf; Autorização CREA Dani.pdf;
Comprovante descarte embalagens BR Control.pdf; Autorização Certidão
CREA Dani2.pdf; Declaração devolução residuos, BR Control.pdf; Declaração
RT Daniel - BR Control.pdf; ART função BR CONTROL.pdf; Atestado capac
Feevale x BR Control_chancelado.pdf

De: BR Control Imunizações Ltda.
CNPJ. 24.033.611/0001-02

A
Badesul Desenvolvimento S.A.,
Departamento de Licitações

Bom dia,

ANEXO.

Para conhecimento, vale ressaltar a esta Instituição que baseado no subitem 4.2 "Qualificação Técnica"
do seu edital em pauta, o segmento de controle de pragas e limpeza de reservatórios NÃO ESTÁ (por
competência) obrigado a ter vínculo, sumário, com o Conselho Regional de Química (CRQ). As empresas
deste ramo de atuação por sua vez, no geral, possuem registro frente ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.
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Por conseguinte, o subitem 4.4 "Certificado de Anotação de Função Técnica (AFT) do profissional", da
mesma forma, NÃO CARREGA LEGITIMIDADE DE EXIGÊNCIA por estar afeto diretamente ao CRQ. A
basear-se pela regulamentação do CREA, é recolhida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
seu Engenheiro na classificação "cargo ou função" além das ART's emitidas para cada serviço executado.

Documentos como: Comprovante de descarte de embalagens, Declaração de devolução de
resíduos juntados a Declaração do Responsável Técnico da Licitante (apensos a este correio) equivalem
a prova do destino adequado e legal dos produtos químicos usados nestas ações.

No tocante ao subitem 4.6, ainda sobre o quesito "Qualificação Técnica" salientamos que, NÃO É EXIGIDA
Licença para transporte da FEPAM para empresas do segmento em questão e sim, suficientemente,
Licença de Operação pela FEPAM.

Por fim, a primar pela livre participação do maior número de interessados em atender a esta Instituição
com base legal no Art. 3º da Lei 8.666/93, solicitamos a gentileza na análise dos termos e, consequente
reforma dos pontos ora questionados,

Atenciosamente,
Petter de Moraes Vargas
WERTHER Consultoria
(51) 98128 7441
www.wertherconsultoria.com
---------- Forwarded message --------De: Sistema Compras Eletrônicas RS <admincompras@procergs.rs.gov.br>
Date: qua, 13 de nov de 2019 18:57
Subject: Aviso de Publicação
To: <petter@wertherconsultoria.com>

COMPRAS ELETRÔNICAS RS
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Aviso de Publicação

Prezado(a) usuário(a),
Informamos a publicação do edital a seguir.

Central de
compras:
Edital:
Processo:
Modalidade:
Data de
abertura:

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS
0018/2019
0152
Dispensa com disputa
28/11/2019 14:10
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
imunização e controle de pragas, bem como a limpeza e desinfecção de reservatórios
de água, conforme as especificações técnicas estabelecidas no Projeto Básico, anexo I
ao Termo de Dispensa.
• 2.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados
de imunização e controle de pragas, bem como a limpeza e desinfecção de
reservatórios de água, conforme as especificações técnicas estabelecidas no
Projeto Básico, anexo I ao Termo de Dispensa

Objeto:
Itens:

Contamos com a sua participação.
Acesse o sistema eletrônico para mais informações sobre a publicação. Cabe ao interessado em participar
do certame acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a execução do processo,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou pelo responsável pela publicação.

Atenciosamente,
Pregão Online Banrisul
https://pregaobanrisul.com.br

Para descadastrar ou alterar a opção de serviço de notificações por e-mail, acesse o sistema e altere o seu cadastro.
Caminho: Login > Página Inicial > Guia Personalizar > Meus Dados Pessoais
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo Sistema de Compras Eletrônicas RS.
Não responda o e-mail recebido, a caixa de retorno do sistema não possui administração.

Para ajudar a
proteg er a
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o Microsoft
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impediu o
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imagem da
In ternet.
Mailtrack

Remetente notificado por
Mailtrack
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