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ESCLARECIMENTOS nº02/2016 -  TOMADA DE PREÇOS nº01/2016 
 

  
 
 
A Comissão de Licitações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – 
Cremers vem esclarecer os questionamentos realizados até o presente momento sobre a 
Tomada de Preços nº 01/2016 -  Serviço de Comunicação Social: 
 
 
 
 

1. As empresas tem até a data de 19.04.2016 para encaminhar ao Cremers seus 
envelopes com documentação e propostas, indicando o representante legal da 
empresa que comparecerá à Sessão Pública de Abertura das Propostas dia 
25.04.2016. 

2. A Sessão Pública de Abertura de Propostas será realizada dia 25.04.2016 às 15h 
nas dependências do Cremers. Os representantes das empresas previamente 
credenciados poderão participar ativamente da Sessão, manifestando suas 
opiniões e objeções quando julgarem necessário ou for solicitado.  

3. Todas as certidões exigidas no Edital de Abertura devem estar vigentes. Para o 
caso de certidões que não indiquem o prazo de validade, será considerado prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.  

4. Não será necessário o registro dos atestados/certidões de que trata o item 2.2 em 
entidade profissional competente, ou seja, os atestados serão considerados 
independente de registro. 

5. Quanto aos profissionais com formação pertinente ao objeto que trata o item 2.1 
basta a apresentação de contrato de trabalho firmado com vigência.  

6. O Cremers irá contratar a Pessoa Física ou a Pessoa Jurídica que satisfizer o 
binômio melhor técnica e menor preço, cabe, no caso de Pessoa Jurídica, indicar a 
posteriori os profissionais que irão realizar as atividades solicitadas para o 
Cremers.  

7. O licitante deverá entregar ambos envelopes dia 19.04.2016. 
8. O Envelope nº01 – Documentação deve conter TODOS os documentos do 

licitante, tanto para comprovação de pontuação (atestados) como para habilitação. 
9. Nos itens 3.4 e 3.4.1 do edital, onde se lê “04 (quatro) anos” leia-se “01(um) ano”. 

 
 
 

Porto Alegre, 15 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitações Cremers 


