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Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

Fwd: Esclarecimento PE 58/2020
3 mensagens

Licitação Porto Belo <licitacao2@portobelo.sc.gov.br> 5 de agosto de 2020 08:15
Para: Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

     

---------- Forwarded message ---------
De: Lisiane | Licitação Palhoça <licitacao@britagemvogelsanger.com.br>
Date: ter., 4 de ago. de 2020 às 16:21
Subject: Esclarecimento PE 58/2020
To: <licitacao2@portobelo.sc.gov.br>

Boa tarde,

Na  fase de Credenciamento, considerando que há procuração da empresa para o representante, fica dispensado o ANEXO II
- Carta de Credenciamento - item 5.1.1.4, correto?

  

Lisiane | Licitação Palhoça
(48) 3341-0007 | (48) 9 9106-3527
licitacao@britagemvogelsanger.com.br
www.britagemvogelsanger.com.br
  

 
 

Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br> 5 de agosto de 2020 08:44
Para: PAULA ANDRÉA COSTA PAGANINI <licitacao@britagemvogelsanger.com.br>

Bom dia,

Em resposta ao seu questionamento, segue o esclarecimento:

No item 5.1 do Edital fala das formas de credenciamento dos representantes:

5.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
5.1.1 - Quanto aos representantes:

...
5.1.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento público de
procuração ou de instrumento particular, com firma reconhecida em cartório e estar acompanhada de cópia autenticada do
contrato social em vigor, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preços, interpor
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. (Quando é via
procuração particular ou pública) Grifo nosso.

...
5.1.1.4 - A proponente deverá apresentar documento em papel timbrado da Empresa com a indicação do representante
credenciado com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em nome da mesma (Conforme modelo em Anexo II). O credenciamento: far-se-á Carta de Credenciamento, firmada por
quem tenha poderes de administração e representação. (Quando a empresa faz via anexo II do Edital) Grifo nosso
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Então se o representante tem a procuração, fica dispensado o Anexo II do Edital, mas as empresas enviam a procuração e o
anexo II.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
-- 
Rodrigo Truffa da Costa
Diretor Financeiro
Prefeitura Municipal de Porto Belo
Telefone: (47)3369-4111 - Ramal: 248
Email: administracao@portobelo.sc.gov.br

Lisiane | Licitação Palhoça <licitacao@britagemvogelsanger.com.br> 5 de agosto de 2020 08:42
Para: administracao@portobelo.sc.gov.br

-- 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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