TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2018
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 01
Senhores Licitantes e Interessados,
A seguir, o Pedido de Informação referente à Tomada de Preços nº 01/18 e na sequência
a respectiva resposta:
Pergunta:
Empresa interessada, solicita informações, se teria como realizar o CRC por e-mail.
Resposta:
Conforme consta no item 3.1.1 do Edital da Tomada de Preços nº 01/18, não é necessário
que o CRC seja emitido exclusivamente por esta Câmara Municipal. O CRC pode ser
emitido por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional
da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, conforme segue:
3.1.1- Para a participação, os interessados deverão apresentar CRC CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena validade, desde que
elaborado nos termos da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente, expedido
por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou
fundacional da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal constando
atividade compatível com o objeto do presente certame licitatório, em original
ou cópia autenticada por cartório competente, ou procederem na forma do
item 3.1.2;
Na hipótese da empresa optar pela expedição do CRC por esta Câmara Municipal, deverá
ser atendido o disposto na cláusula 3.1.2 do Edital de Tomada de Preços nº 01/2018:
3.1.2- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão
Permanente de Licitações, até o terceiro dia anterior à data fixada para
recebimento das propostas, toda a documentação relacionada nos itens 4.2.1
e 4.2.2;
a) Os documentos deverão ser:
a1) Protocolados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal
localizada na Rua Sargento José Lourenço, 190, Centro, São Bento do
Sapucaí, e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações; ou
a2) Encaminhados pelo e-mail secretaria@camarasbs.sp.gov.br, sendo
imprescindível a apresentação dos originais antes de iniciar a sessão de
abertura do envelope nº 1 (Documentação), antes de sua abertura.
b) O restante da documentação, relacionada nos itens 4.23 a 4.2.5, deverá
ser entregue na sessão de abertura, dentro do envelope nº 01 juntamente
com as demais documentações exigidas no item 4.
São Bento do Sapucaí, 19 de junho de 2018.
Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações
Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí
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