
RE: Documentos

UNIPRES REFRIGERAÇÃO <uniprescomercio@uol.com.br>
Qua, 06/11/2019 15:29

Para:  Verônica S. R. Nascimento <veronica.nascimento@senarbahia.org.br>
Cc:  comissao.licitacao@senarbahia.org.br <comissao.licitacao@senarbahia.org.br>

Boa tarde, Srtª Verônica/, Jeandro.
Acabei de analisar a documentação da empresa Inove e a mesma não atende ao item 6.2.1.1 do
edital, que versa:

6.2.1.1. O referido comprovante de aptidão deverá ser registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome da empresa licitante e do seu
responsável técnico. (grifo nosso)

Os atestados apresentam os seguintes problemas:

a)  0 Assembléia Legislativa da Bahia está em nome da empresa Inove, porém não está em nome
do responsável técnico da empresa;
b) O da Policia Militar - CPRC está em nome da empresa Inove, porém não está em nome do
responsável técnico da empresa;
c) O do Shopping Itaigara está em nome da Ártico, hoje chamada Inove, porém não está em nome
do responsável técnico da empresa;
d) O atestado do SENAC está em nome da Inove e em nome do atual responsável técnico Sr.
Emiliano, porém não atende as exigências do edita, ainda com o agravante que o atual
responsável técnico Sr. Emiliano começou a fazer parte do quadro no dia 13/02/2017 e o atestado
do SENAC começou a ser executado em 11/07/2016, quando o Sr. Emiliano não era responsável
técnico da empresa, passando a asumiir o contrato no a partir da entrada dele em 02/2017, só
durante 05 (cinco) meses o que não atende ao período minimo de 01 ano de exigência editalicia.
Lembrando que os atestados das alíneas a, b e c está em nome de Ângelo Neves Issa, que não é
mais responsável técnico da empresa Inove.

Como objeto ainda não foi adjudicado existe a possibilidade de reverter a habilitação da empresa
Inove..

Sds
Renério Augusto Gonçalves da Silva
 
Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda
CNPJ:42.086.629/0001-46
Travessa Jayme Sapolnik, 06 - Boca do Rio
CEP 41705-610 - Salvador-Bahia-Brasil

Tel.: (71) 3363-2121/3347-0304
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De: "Verônica S. R. Nascimento" <veronica.nascimento@senarbahia.org.br>
Enviada: 2019/11/06 14:10:58
Para: uniprescomercio@uol.com.br, comissao.licitacao@senarbahia.org.br
Assunto: RE: Documentos
 
Prezado Renério Augusto,  boa tarde!

Documentos em anexo, conforme solicitado.

A .
Comissão de Licitação do SENAR-AR/BA.
 

De: UNIPRES REFRIGERAÇÃO <uniprescomercio@uol.com.br>
Enviado: terça-feira, 5 de novembro de 2019 16:53
Para: comissao.licitacao@senarbahia.org.br <comissao.licitacao@senarbahia.org.br>
Assunto: Documentos
 
Boa tarde, Jeandro.
Preciso que vc disponibilize a documentação da empresa Inove.
Sds
Renério Augusto
 
Unipres Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda
CNPJ:42.086.629/0001-46
Travessa Jayme Sapolnik, 06 - Boca do Rio
CEP 41705-610 - Salvador-Bahia-Brasil

Tel.: (71) 3363-2121/3347-0304
 </
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