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Tel.12- 99651-9620 / 99702-6920 – Levi Pereira Katz
E mail: leviequilibio@gmail.com
CAMPOS DO JORDÃO 26 AGOSTO 2022
Á CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAUBATE / SP

Eu Levi Pereira Katz CPF: 38672886828 RG: 473454221 , Responsável legal da
empresa : EQUILIIBIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 34718453000170
SEDIADA NA RUA : INACIO CAETANO N° 477 FUNDOS BAIRRO:
ABERNESSIA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO -SP CEP: 12460000
Interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 4230/2022
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL
OBJETIVO: Este pregão se destina a contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de pintura predial, para a área externa da Câmara Municipal de Taubaté.

Notamos a ausência da exigência de documentos de grande importância para habilitação
ECÔNOMICA-FINANCEIRA E PROVA DE CAPACIDADE TECNICA
OPERACIONAL .
QUE SOLICITAMOS A SUA INCLUSÃO NO EDITAL COMO EXIGÊNCIA PARA
HABILITAÇÃO.
1 ° modificação sugerida. inclusão de:
Qualificação Econômico-financeira

Dispõe o inciso I do artigo 31 da Lei 8666/93:

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitarse-á a:

Justificativa : com exigência da utilização de produtos de primeira linha do fabricante e
a aplicação de duas demãos para perfeita cobertura do local, a empresa vencedora
precisara custear todo o material necessário e dispor de pessoal capacitado para a boa
execução do serviços. Com tudo se faz necessário a comprovação da boa
situação financeira da empresa vencedora, mediante a apresentação do documento
acima, garantindo o fornecimento objeto licitado.
2 ° modificação sugerida
Prova de capacidade técnica operacional
Apresentar certificado do curso NR-35 do profissional responsável pela parte do
trabalho realizado em altura. Se o profissional não compor o contrato social, apresentar
juntamente prova do seu vinculo empregatício junto a empresa.
Se o certificado o curso for EAD que seja de entidade associada á ABED – associação
brasileira de ensino a distância, e que no corpo do certificado deve conter o endereço
eletrônico e código para a comprovação de sua veracidade eletronicamente .
Justificativa: O objetivo do Curso de NR 35 é abordar de forma didática e de fácil
entendimento todos os tópicos que fazem parte da Norma Regulamentadora NR-35,
emitida pelo Ministério do Trabalho e que estabelece os requisitos mínimos e as
medidas de proteção para os trabalhos em altura, como o planejamento, a
organização e a execução, a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
com atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de
queda.

Com tudo solicito o cancelamento do edital e que o mesmo seja republicado com as
alterações sugeridas.
Sem mais.
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