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DILIGÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 003/2020
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DA DÁRSENA 2,
LOCALIZADA NA NÁUTICA DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA.
Após análise dos documentos apresentados no “ENVELOPE 01”, inerente ao Edital de
licitação da Concorrência nº 003/2020, a Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de
Brasília identificou o não cumprimento de alguns requisitos do edital pelo empresário
individual RAFAEL SANTOS DE SOUZA (R2S SOLUÇÕES). Dessa forma, a fim de
oportunizar a regularização da documentação entregue pela referida empresa, a Presidente da
Comissão, nos termos do item 4.6.1 do Edital, solicita o envio dos documentos descritos
abaixo:
•

Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, profissionais menores de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de
16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
nos termos do item 4.3 “j” do Edital;

•

Dois atestados de capacidade técnica, emitidos por empresas privadas de qualquer
região do país ou por órgãos dos governos estadual ou federal, que atestem a prestação
de serviço de dragagem, devidamente registrados no CREA e autenticados em cartório,
com área e volume igual ou superior a do objeto, podendo haver somatória dos atestados
para comprovar a área e volume, OU comprovação por meio de dois contratos de
prestação de serviço que atestem a execução de obras de dragagem, com área e volume
igual ou superior a do objeto, podendo haver somatória dos contratos para comprovar a
área e volume, nos termos do caput e alínea “k” do item 4.3 do Edital;

•

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – CRQ do CREA da licitante e do
responsável técnico, nos termos do item 4.3, “l” do Edital.

A empresa RAFAEL SANTOS DE SOUZA (R2S SOLUÇÕES) deverá entregar
toda documentação supracitada, no endereço SCEN Trecho 02 Conjunto 04 - Brasília/DF Setor de Licitações e Contratos até as 14h do dia 03 de julho de 2020, sob pena de
inabilitação no certame.
Brasília-DF, 02 de julho de 2020.

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão
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