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À comissão permanente de licitação

 

Com relação ao 3.4, letra “m”, no que tange os atestados de capacidade técnica está escrito no Edital: “ No
mínimo dois atestados de capacidade técnica, expedido cada um deles por empresas diferentes e
com data até 180 (cento e oitenta) dias da realização do presente certame, mencionando atuação da
proponente no mesmo objeto ora licitado, preferencialmente em atividade realizada nos últimos
cinco anos.

 

                O atestado de capacidade técnica é um documento que é expedido em favor da empresa fornecedora em
que é atestada que ela prestou o serviço referente atendendo as normas e entregando fielmente o foi licitado
naquele momento. Esse documento fica arquivado no rol de atestados de capacidade na  empresa e tais
documentos não tem validade, ou seja, a par�r da confecção ele se torna valido por tempo indeterminado e não é
necessário a expedição de um novo atestado após.

 

                Na Lei 8.666/93 ( Lei de Licitações) diz:

“Art. 3 – …

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I – admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo e estabeleçam preferências ou dis�nções em razão
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância imper�nente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato;”

 

Gostaria saber:

Qual a necessidade desses atestados terem sidos emi�dos dentro desse período de tempo?

                Será aceito Atestados de Capacidade que cer�fiquem que a empresa prestou o serviço e forneceu os
equipamentos fielmente fora desse período solicitado no edital?

 

Aguardo considerações.
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