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Assunto: Re: Dúvidas edital - Pregão Presencial nº001/2017
De: COMPRAS - CORE/RS <compras@core-rs.org.br>
Data: 10/02/2017 10:21
Para: Margarete | Ser Desenvolvimento <margarete@serdhe.com.br>
Bom Dia,
É preciso ter registro no CORE/RS nas seguintes situações, conforme consta no Edital:
3.1. Poderão participar da licitação as empresas que possuam objeto social compatível com o objeto da licitação,
que sejam legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. Caso possuam
atividade de intermediação, representação ou agenciamento em seu nome empresarial, objeto social ou
CNAE, deverão apresentar dentre os documentos do envelope 02 (item 3.3 abaixo), cópia autenticada da
Certidão de Registro no CORE/RS.
3.7. É permitida a participação de representante comercial da empresa, que possua CNPJ, a devida inscrição no
CORE/RS da empresa e a Certidão de Registro no CORE/RS, bem como de seu responsável técnico, desde que
este esteja munido de procuração com poderes específicos para participação no certame licitatório em referência,
documento de identificação, documento comprobatório de inscrição no CORE/RS e cópia do contrato social ou
ato constitutivo da empresa, acompanhado da última alteração contratual. Os documentos originais deverão estar
presentes para fins de verificação da originalidade dos documentos ou deverão ser entregues cópias autenticadas.

É obrigatório ter Registro em Conselho Profissional compatível com a formação do Profissional, conforme
consta no Edital:
4.3. Todos os documentos deverão ser enviados em envelope lacrado contendo a identificação: “ENVELOPE 02
– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”, sendo esses:
(...) k) Inscrição em órgão de classe profissional, compatível com a formação do (s) profissional (is) que irá (ão) executar o
presente objeto.(...).

Atenciosamente,
Paulo Henrique Rocha da Costa
Compras - CORE/RS
compras@core-rs.org.br
Rua Pedro Chav es Barcelos, 1079
Bela Vista - POA/RS
CEP: 90450-010
(51) 3333-8550 - www.core-rs.org.br

Em 10/02/2017 10:07, Margarete | Ser Desenvolvimento escreveu:
Bom dia
Referente ao Edital de Pregão Presencial nº001/2017, o qual tem como Objeto:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Consultoria em
Recursos Humanos,
para a reavaliação e readequação do atual Plano de Cargos e Salários do CORE/RS, de
modo a identificar e
corrigir as distorções nele existentes, bem como, após alterações, a implantação do
Novo
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Modelo de Plano de Cargos e Salários. Um trabalho executado e apresentado dentro dos
parâmetros legais e profissionais que regulamentam a matéria e de acordo com as
especificações contidas neste instrumento.
Para participar ser associado ao Core? Ou qualquer empresa pode participar?

Obrigada

10/02/2017 10:23

