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Assunto Re: Cadastro
De Licitação Nonoai <licitacao@nonoai.rs.gov.br>
Para Simone Paludo <contato@rseletrotec.com.br>
Data 24/01/2023 13:24

Boa tarde.

Acerca da questão sucitada, devido a suprir eventuais divirgências nas exigências editalícias e a fim de permitir a
ampla concorrência, foi debatido novamente junto a Comissão Permanente de Licitações, e decidido que, em se
tratando de documento emitido pelo próprio município (Certificado de Registro Cadastral), a verificação da
autenticidade poderá ser feita quando pela própria comissão do mesmo modo de documentos emitidos
eletrônicamente por outros órgãos.

Diante disso, foi decidido por aceitar a cópia simples do Certificado de Registro Cadastral, quando da
análise documental da fase de habilitação.

 

Atenciosamente,

Em 24/01/2023 10:17, Licitação Nonoai escreveu:

Bom dia.

As cópias deverão ser autenticadas conforme disposto no item 5.1. do respectivo Edital.

Informo, ainda, que as cópias poderão ser autenticadas por servidor municipal junto ao departamento de
compras e licitações até as 08:30 horas do dia 07 de fevereiro de 2023, hora/data limite para a entrega dos
envelopes devidamente lacrados.

Atenciosamente,

Em 24/01/2023 08:57, Simone Paludo escreveu:

Bom dia!

Acuso o recebimento da Certificado, posso utilizar esse Certificado em forma de cópia simples para ser anexado no
envelope de habilitação, pois o mesmo possui assinatura simples.

Aguardo esclarecimento.

Grata desde já.
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24 de janeiro de 2023 08:00, "Licitação Nonoai" <licitacao@nonoai.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Em anexo Certificado de Registro Cadastral...

Att,

Em 23/01/2023 11:17, Simone Paludo escreveu:

Bom dia!

Segue em anexo documentos para realização do Cadastro da empresa junto ao órgão, para participação da
licitação TP 01/2023.

Assim que estiver pronto o Cadastro, o Certificado pode ser enviado por e-mail?

Aguardo um retorno o mais breve possível.

Grata desde já

Atenciosamente

Simone Paludo
Departamento de Licitações/Contratos
Fone: (54) 3632-3319
Eletrotec Construções Elétricas

www.rseletrotec.com.br

Atenciosamente

Simone Paludo
Departamento de Licitações/Contratos
Fone: (54) 3632-3319
Eletrotec Construções Elétricas

www.rseletrotec.com.br
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