
RE: PEDIDIO DE INFORMAÇÃO: ATA FINAL - FASE DE HABILITAÇÃO

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Qui, 09/04/2020 12:55
Para:  Administrativo - Qualidade Pavimentações <administrativo@qualidadepavimentacoes.com.br>

Bom dia,

Em relação a sua solicitação, e conforme informado em conversa
telefônica na data de hoje, dia 09/04/2020, informamos o
seguinte:

Conforme relatado em Ata da fase de habilitação da COPELI do
dia 06/04/2020, encaminhado por e-mail para os participantes
e publicado na página oficial do município de Jaguaruna, na
mesma data da Ata, a administração pública aplicou o Art. 48,
parágrafo 3§ da Lei nº 8.666/93, onde se lê:

"Quando TODOS os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar aos licitantes, o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no
caso de convite, a redução deste prazo para três duas úteis".

Ou seja, reapresentar as documentações com as 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: Administra�vo - Qualidade Pavimentações <administra�vo@qualidadepavimentacoes.com.br>
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 11:51
Para: 'Departamento de Licitação PMJ' <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: PEDIDIO DE INFORMAÇÃO: ATA FINAL - FASE DE HABILITAÇÃO
 
Prezados,
 
Considerando a resposta ob�da abaixo, solicitamos ra�ficação da informação repassada via telefone, no
que diz respeito a apresentação da nova documentação da CC 01/2019:
 
*A documentação terá que ser fornecida integralmente, ou, apresentamos apenas os documentos que
acarretaram na inabilitação?
 
Ficaremos no aguardo de uma resposta,
 



Atenciosamente,

 

De: Departamento de Licitação PMJ [mailto:licitacao.pmj@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 08:26
Para: Administrativo - Qualidade Pavimentações
Assunto: RE: ATA FINAL - FASE DE HABILITAÇÃO
 
Bom dia,
 
Em resposta a sua pergunta, temos a informar o seguinte:
 

O expediente da Prefeitura Municipal de Jaguaruna é das
07:00hrs às 13:00hrs;

Devido ao estado atual de pandemia em todo território
brasileiro, a Prefeitura Municipal de Jaguaruna está somente
com expediente interno, respeitando o Decreto Estadual em
vigor;

Mas, qualquer dúvida com relação ao Processo Licitatório CC
01/2019-PMJ, na qual você é participante, pode se deslocar
até a prefeitura, que atenderemos normalmente, dentro do
expediente acima citado.

 
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: Administra�vo - Qualidade Pavimentações <administra�vo@qualidadepavimentacoes.com.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de abril de 2020 17:30
Para: 'Departamento de Licitação PMJ' <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: RES: ATA FINAL - FASE DE HABILITAÇÃO
 
Prezada (o),
 
Considerando a solicitação abaixo, acuso-lhes o recebimento do e-mail e aproveito á oportunidade para
perguntar-lhes:
 
A Prefeitura estará com o funcionamento amanhã?
 



Ficarei no aguardo de um posicionamento,
 
Atenciosamente,
 
Kelly Francisca Costa
 

De: Departamento de Licitação PMJ [mailto:licitacao.pmj@hotmail.com] 
Enviada em: segunda-feira, 6 de abril de 2020 15:20
Para: daniel.mariot@conferconstrutora.com.br; Diretoria - Setep Construções S.A; Mateus Antunes - Setep
Construções S.A; Administrativo - Qualidade Pavimentações; confer@conferconstrutora.com.br;
setep@setep.com.br; Naiara; contato@bclempreendimentos.com.br
Assunto: ATA FINAL - FASE DE HABILITAÇÃO
 
Boa tarde,
 
Segue anexado, Ata Final da Fase de Habilitação da CC 01/2019-
PMJ, para ciência da análise da equipe técnica e da COPELI.
 
Ficam desde já os participantes intimados a partir do recebimento
deste e-mail.
 
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


