23/05/2022 15:33

Roundcube Webmail :: Re: Esclarecimentos - Pregão Presencial nº. 14/2022 - Bebedouro/SP.

Assunto

Re: Esclarecimentos - Pregão Presencial nº. 14/2022 - Bebedouro/SP.

De

<licitacao@bebedouro.sp.gov.br>

Para

Ana Luíza Azevedo <ana.azevedo@integrativa.com.br>

Data

23/05/2022 15:32

Boa tarde
Informamos a seguir os devidos esclarecimentos.
ESCLARECIMENTO - Letra a).
RESPOSTA: Na apresentação da Qualificação Técnica, a expressão citada "(...)nome do profissional responsável (...)" constante do texto no
item 6.1.4. refere-se ao servidor público que assinou o documento (se expedido por pessoa jurídica de direito público) ou nome do responsável
pelo contrato (se expedido por pessoa jurídica de direito privado).
ESCLARECIMENTO - Letra b).
RESPOSTA: Na apresentação do Anexo III - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração, se a empresa desejar se utilizar do
mesmo, o citado documento deverá ser assinado APENAS pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) COM FIRMA RECONHECIDA, não

havendo a necessidade da assinatura do outorgado junto a procuração.
Em face da manifestação exposta, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados.
Att.
---

Divisão de Despesas - Setor de Licitação
e-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
telefone: (17)3345-9100
ramais: 9116 - 9135 - 9137

Em 23/05/2022 14:42, Ana Luíza Azevedo escreveu:
Ref.
Edital nº 30/2022 do Pregão Presencial nº 14/2022
Município de Bebedouro/SP
Prezado Pregoeiro, boa tarde, como vai?
Para adequada análise do certame e garantia da disputa, gentilmente, solicitamos esclarecimento dos seguintes pontos, elencados abaixo:
a) Em relação ao item 6.1.4.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Dúvida: No trecho que cita que o Atestado deverá conter "(...)nome do profissional responsável (...)", trata-se do servidor
público que assinou o documento ou nome do responsável pelo contrato na empresa?
b) A respeito do Anexo III - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração:
Dúvida: Onde se lê "(...) assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s) (...)",
o procurador deverá assinar o Instrumento de Procuração juntamente ao representante, ou trata-se do caso da procuração
estar sendo conferida por procurador?
Agradeço desde já a atenção dispensada, aguardo retorno.
At.te
--
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