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Re: esclarecimentos e solicitações da CP 20 2018

Boa tarde. 

Senhora Licitante. 

No que concerne ao questionamento 1, atualmente, não é exigido o cadastramento na modalidade Concorrência
Pública. 

Com relação ao questionamento 2, os documentos de habilitação podem ser autenticados em órgão competente
ou por membro da CPL, desde que apresentem os originais, antecipadamente, pois não serão autenticados
durante a sessão. Conforme item 10.1 do Instrumento Convocatório. 

10.1. Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por um Membro da CPL de Licitação
desde que presente os documentos originais, ou ainda publicado em órgão da Imprensa Oficial desde que esteja
perfeitamente legível, sob pena de inabilitação do licitante. Não serão autenticados quaisquer documentos no
ato da sessão pela CPL.  

Quanto ao questionamento 3, a CPL encaminhou para a Equipe Técnica, onde a resposta encontra-se anexo.

Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente CPL

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
(65) 3688-8020 / 8443-1238
licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

De: Traço Arquitetura arq <tracoarq@yahoo.com.br> 
Enviado: 4 de dezembro de 2018 14:08 

Licitação Administração PMVG
qui 06-12-2018 15:22

Para:Traço Arquitetura arq <tracoarq@yahoo.com.br>;

 1 anexo

Documento (1).pdf;

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Para: Licitação Administração PMVG 
Assunto: esclarecimentos e solicitações da CP 20 2018

Prezados senhores
Equipe de Licitação,

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e  SOLICITAÇÃO-  EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 20/2018

Objeto:seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Recuperação e Proteção da
Nascente do Córrego Aeroporto e a Revitalização da Praça do Ginásio Poliesportivo “Fiotão”, localizado na
Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Capitão Costa, bairro Centro no município de Várzea Grande/MT,
conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

Vimos por este meio a solicitar alguns esclarecimentos e solicitação  ao referido edital.

1)- Modalidade Concorrência Pública – É necessário a empresa participante fazer o cadastro junto a prefeitura
de Várzea Grande para participarmos?

2)- do edital- item 5 - DO CREDENCIAMENTO. 5.2. As documentações no credenciamento e habilitação
poderão ser apresentadas em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou
por um membro da CPL desde que presente os SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. N. 555140/2018 CP N. 20/2018
Prefeitura Municipal de Várzea Grande –
Pergunta: Podemos autenticar os documentos na habilitação? 

3) - Solicitamos cópias do Projeto Executivo;  uma vez que no Memorial Descritivo do edital consta apenas
como detalhes .

Desde já agradeço e aguardo posicionamento.

Atenciosamente,

TRAÇO ARQUITETURA LTDA ME
EMPRESA CERTIFICADA EM NBR ISO 9001

VILMA CALÇA RONDON
(65)99995-4841


