ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ARSP - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

INFORMATIVO CEL/ARSP Nº 001/2017

Processo ARSP : 76423450
Edital Tomada de Preço ARSP Nº 001/2017

Assunto : Cadastramento de Fornecedores no Estado do Espírito Santo.
Emissão de CRC/ES Parcial

A Comissão Especial de Licitação da ARSP – CEL, após indagação realizada por
proponente à licitação Tomada de Preço ARSP Nº 001/2017, que tem como objeto a
contratação de serviços de consultoria técnica para auxiliar a ARSP na análise e crítica à
modelagem regulatória e plano de negócio que serão propostos pela Petrobrás
Distribuidora S/A, informa os esclarecimentos referentes ao cadastro de fornecedores no
Estado do Espírito Sando.
A Secretaria de Estado de Gestão e de Recursos Humanos – Seger/ES, conforme previsão
na Portaria Nº 037-R de 27/07/2012, por decisão de gestão, está emitindo somente CRC
de forma Parcial, recebendo apenas a documentação referente à Habilitação Jurídica, para
que possa ser realizada as inscrições dos fornecedores no Cadastro de Fornecedores do
Estado do Espírito Santo – CRC/ES.
Ressaltamos que, conforme estabelecido no art. 6º da Portaria nº 37-R, o CRC/ES parcial
não dispensa o fornecedor da apresentação de toda documentação de habilitação prevista
no Edital perante o órgão licitante, com isso, o licitante deverá se cadastrar previamente e a
documentação exigida no Edital, que não for apresentada no momento do cadastro, deverá
ser apresentada no Envelope Nº 01 – Habilitação, para atender às exigências do Edital.
Salientamos ainda que a Seger/ES tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para emitir o
CRC/ES, após solicitação pelo proponente, com isso, orientamos aos licitantes que
solicitem o cadastramento dos senhores o quanto antes, informando da urgência e a data
definida em Edital para abertura das propostas.
Vitória, ES, 14 de março de 2017.
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