
Re: Processo licitatório 12/2018-PMJ - Esclarecimento

Olá, bom dia!
 
Segue resposta, ao esclarecimento solicitado.
 
1)A guia de recolhimento seria o comprovante quando se tratar de caução em
dinheiro. No caso de fiança bancária será apresentada a carta fiança, e o
seguro garantia será apresentada comprovante do mesmo.
 
2)Se possuir Certidão de Registro de outro Estado e se a empresa for
vencedora, terá que requerer o registro de Santa Catarina. Portanto pode
ser apresentado registro onde possui residência. 
 
Atenciosamente,
 
Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC 
Setor de Licitação 
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000 
Fone: (48) 3624-8422/3624-0132 
 
 

De: Comercial SK <licitacao@sksubaqua�ca.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 22 de março de 2018 11:30 
Para: licitacao.pmj@hotmail.com 
Cc: Planejamento SK 
Assunto: Re: Processo licitatório 12/2018-PMJ - Esclarecimento
 
Alan bom dia,
 
Referente ao Item 9.3 - 9.4.1.1- A fotocópia autenticada da Guia de Recolhimento é o documento
hábil para comprovar a exigência do "Seguro Garantia", ficando a via original destinada, quando for
o caso, a integrar o pedido de restituição da garantia prestada.
 
Duvida: A Guia de Recolhimento, seria o boleto e o comprovante de pagamento do mesmo ou a
comprovação de caução junto a prefeitura?
 
Ainda referente ao Item 9.3 - b.4) Certidão de registro de pessoa física emitida pelo conselho profissional
competente da jurisdicação do domicilio do profissional responsável técnico da licitante, com validade na data
de recebimento dos documentos de habilitação;
 
Dúvida: A Certidão deverá ser do CREA do Estado em que o profissional foi registrado ou do CREA onde o
profissional possui residência?
 
Desde já agradeço.
 

Setor de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>

sex 23/03/2018 11:54

Para:Comercial SK <licitacao@sksubaquatica.com.br>;



 
 
Atenciosamente,
 

 
 
Em 21 de março de 2018 10:53, Comercial SK
<licitacao@sksubaquatica.com.br> escreveu: 

Prezados bom dia,
 
 
Referente ao Item 9.3. b.3) A licitante deverá indicar os membros da sua equipe técnica,
respeitada a qualificação profissional de cada membro, para a execução dos serviços, observando
o quantitativo mínimo especificado no Anexo VII, e declarar formalmente a sua disponibilidade.
 
Dúvida: Neste item deverá ser apresentado apenas a declaração assinada conforme modelo
Anexo VII ou se faz necessário a apresentação de documento indicando o nome dos membros da
equipe? Observando que o quantitativo mínimo especificado no anexo VII apresenta apenas a
quantidade suficiente para realização do serviço.
 
No aguardo,
 
Obrigado.
 
 
Atenciosamente,
 

 
 

mailto:licitacao@sksubaquatica.com.br

