
RE: Licitação RDC 01/2018

Qui 21/06/2018, 10:30
Para:Comercial SK <licitacao@sksubaquatica.com.br>;
Bom dia, 
 
Em relação ao seu questionamento, temos os seguintes esclarecimentos:
 
1 - O credenciamento conforme item 12 do edital deve ser realizado em até
3 (três) dias úteis anterior a reunião marcada para o dia 27 de junho de
2018, sendo feita somente com as seguintes documentações: contrato social
ou estatuto, documento do representante da empresa e, caso representante
não seja sócio, procuração pública com poderes específicos.
 
2 - Quanto a entrega das propostas, deve ser feita até o dia 27 de junho
de 2018, data esta em que serão abertas os envelopes.
 
 
3 -  Os documentos de habilitação mencionados no item 19 do edital,
somente serão exigidos pela empresa licitante classificada em 1°
(primeiro) lugar, de acordo com o item 10.7 que trata das fases do
certame.
 
4 - O credenciamento deve ser feito para o representante da empresa que
tiver interesse em comparecer no reunião datada para o dia 27 de junho de
2018, de modo que será permitida a participação de somente 1 (um)
representante por empresa.
 
 
Favor acusar o recebimento.
 
Att,
     
 
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: quarta-feira, 20 de junho de 2018 15:09 
Para: Setor de Licitação PMJ 
Cc: Wilson Filho; Karl Gustav Kohlmann 
Assunto: Re: Licitação RDC 01/2018
 
 Prezados boa tarde,
 
Conforme contato pela manhã com o Sr Felipe, estou aguardando resposta do e-mail enviado
ontem, considerando que temos que nos credenciar com 3 dias de antecedência.
 
Aguardo breve retorno.
 
Obrigado. 
 
Atenciosamente,

Departamento de Licitação PMJ



 
Ana Paula da Rosa
Assistente Comercial
41 3022-5611
41 99681-3282
 

 
 
Em 19 de junho de 2018 12:26, Comercial SK <licitacao@sksubaquatica.com.br> escreveu: 

Prezados boa tarde,
 
Alan,
 
Referente ao credenciamento, gostaria de verificar se para entregar as propostas e os
documentos de habilitação, também se faz necessário o credenciamento com 3 dias de
antecedência?
 
E se pode ser credenciado a participar duas pessoas para a mesma licitante? Caso não possa,
se a pessoa que foi credenciada não puder comparecer, pode se apresentar uma outra pessoa
na hora da licitação com a devida procuração e documentos?
 
No aguardo,
 
Obrigado.
 
Atenciosamente,
 
Ana Paula da Rosa
Assistente Comercial
41 3022-5611
41 99681-3282
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