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  Assunto: FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR CETEST
RIO LTDA
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0009147/2019-03].
  

Prezados Senhores,

De acordo com a avaliação da área demandante quanto aos documentos de habilitação, a
avaliação feita constatou que os Atestado de Capacitação Técnica (14521811), a Certidão do
CREA(14521881), o contrato de prestação e serviços com a MJ-Ministério da Justiça,
Superintendência Regional da Polícia Federal, apresentado pela licitante com intuito de
atender ao disposto nos subitens 8.6.1.1, possuem objeto diverso ao apresentado no
presente certame já que aqui tratamos de: Contratação de Empresa para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva da Usina Solar Fotovoltaica da FAPEMIG com
fornecimento de peças, materiais e acessórios por empresa especializada, já nos documentos
apresentados pela empresa CETEST RIO Ltda, o objeto apresentado é Manutenção Predial
Preventiva e Corretiva, não havendo nenhuma menção à manutenção aqui pretendida razão
pela qual não vejo atendido o requisito do item 8.6.4 do edital.
Diante da especificidade e complexidade do objeto apresentado na presente licitação, e,
apesar da informação de que a empresa presta serviços de engenharia elétrica, pelos
documentos probatórios, não restou comprovada a expertise na prestação dos serviços objeto
desta licitação.

Por esse motivo a Empresa CETEST RIO LTDA, será desclassificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Margara Aparecida de Freitas Moreira,
Servidora Pública, em 28/05/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14699745 e o código CRC F72810E8.

Referência: Processo nº 2070.01.0009147/2019-03 SEI nº 14699745
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