
RE: CONCORRÊNCIA 01/2019-PMJ

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Ter, 14/04/2020 10:19
Para:  Contratos - Setep Construções S.A <contratos@setep.com.br>

Bom dia,

Em relação ao seu pedido de esclarecimento, temos a informar o
seguinte:

a) Conforme exigido no item 4.1.5 letra a.2 do Edital, onde se
lê: "seguro garantia sob a forma de apólice de seguro, emitida
por uma Companhia Seguradora situada na Brasil, válida pelo menos
30 (trinta) dias além dos 60 (sessenta) dias da validade da
proposta". 
A reunião foi realizada dia 19/03/2020, pois bem, a apresentação
do seguro garantia passa a valer a partir da entrega dos
envelopes para participação do Processo licitatório em epígrafe,
e com prazo de validade conforme mencionado acima e exigido no
item 4.1.5 letra a.2 do Edital.

b) Conforme mencionado em ata da COPELI, datado de 06/04/2020,
"... a Administração pública fixa aos licitantes o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação
escoimadas das causas referidas, conforme estabelece o Art. 48,
Parágrafo 3§ da Lei 8.666/1993."
Pois bem, deverá reapresentar as documentações com a correções
que ensejaram a sua inabilitação.

Favor confirmar 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: Contratos - Setep Construções S.A <contratos@setep.com.br>
Enviado: terça-feira, 14 de abril de 2020 07:29
Para: licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: CONCORRÊNCIA 01/2019-PMJ
 
Prezado (s)
 
                           Em razão da Ata de Abertura e Julgamento da licitação na modalidade de Concorrência nº
01/2019-PMJ, solicitar nova apresentação dos documentos, gerou dúvidas, as quais descrevemos abaixo e
solicitamos esclarecimentos:

a)      Para efeito da Garantia da Proposta, o prazo de 90 (noventa) dias, será contado a partir da de
19/03/2020, data inicial da entrega das propostas? Se não for, qual a nova data?



b)      Será necessário a apresentação de novas propostas de preços, ou somente da documentação de
habilitação?
 
 
Atenciosamente,

 

 


