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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO No 010/2020
NESTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO No 010/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATAÇÃO 182/2020

DO OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS objetivando eventuais contratações de serviços de locação de
equipamentos de áudio e vídeo para o auditório do CRCMG e de filmagem e gravação de
reuniões, cursos, palestras e eventos, incluindo transporte, montagem, desmontagem,
acompanhamento técnico e operação dos equipamentos, durante os eventos e as reuniões,
bem como todos os materiais,
acessórios e ferramentas necessários à completa prestação dos serviços, no período de 12
(doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de
Referência do Edital.

V C FERREIRA JUNIOR LOCAÇÕES ME, inscrito no CNPJ n° 13.743.333/0001-52, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) JOSE ERIVALDO CONSTANTINO,
portador(a) da Carteira de Identidade no 3381599 SSP/PE e do CPF no 641.394.334-34 vem
tempestivamente e no uso do que dispões o artigo 9 da lei 10520/2002, artigo 41 § 1º da lei
8.666/1993, inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/1993 , perante esta digna comissão
requerer a impugnação e retificação do edital do PREGÃO ELETRÔNICO No 010/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 182/2020, pela falta da exigência de
REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE no junto ao CREA de sua sede , embasado na
resolução do CONFEA que determina que tas atividades licitada no TERMO DE
REFERENCIA do edital
requer acompanhamento de profissionais (responsáveis
técnicos) de engenharia elétrica, sujeitando o contratante e contratado as sanções prevista e
inclusive o embargo das atividades numa eventual fiscalização e constatação de que tais
serviços estejam sendo executado por empresa sem REGISTRO no CREA :

Então REQUEREMOS desta digna comissão a RETIFICAÇÃO do edital do referido pregão
sem prejuízo ao artigo 21 § 4º da Lei 8.666/1993:

REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE e do RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA
DE SUA SEDE TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICO ENGENHEIRO ELETRICISTA de
acordo com o Artigo 30 inciso I da Lei 8.666/1993.

Paulista, 19 de novembro 2020.

________________________________________
JOSE ERIVALDO CONSTANTINO
TOM PRODUCOES
CNPJ 13.743.333/0001-52
Fones: (81) 3439.5588 / 9.9963.3922 (fone/zap)

