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Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

CONCORRÊNCIA N. 09/2019 - ESCLARECIMENTOS
6 mensagens

Claudia <claudia@mtsul.com> 12 de agosto de 2019 10:11
Para: licita.smavg@gmail.com

Bom dia, Aline!

 

f) a comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da
ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sócio.

 

Copia simples ou autenticada?

 

 

 

Cordialmente,

 

P  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

 

IMPORTANTE: Mudamos nosso domínio de e-mail de @mtsulequipamentos.com.br para @mtsul.com

 

VISITE NOSSO NOVO SITE: http://www.mtsul.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mtsulequipamentos.com.br/
http://mtsul.com/
http://www.mtsul.com/
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Livre de vírus. www.avast.com.

Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com> 12 de agosto de 2019 11:11
Para: Claudia <claudia@mtsul.com>

Bom dia.

Senhora Licitante,

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em conformidade com o item 7.2 do Edital:

7.2. Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão
de abertura, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde
que presente os documentos originais, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
(65) 3688-8020 / 98468-9845
licita.smavg@gmail.com
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

Claudia <claudia@mtsul.com> 12 de agosto de 2019 11:16
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Documentos nos quais sua autenticidade e a validade são conferidas através do site de origem precisam também?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Claudia <claudia@mtsul.com> 12 de agosto de 2019 12:30
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Não encontrei campo no edital que mencionasse a visita técnica.

 

Este documento é facultativo?

 

De: Claudia <claudia@mtsul.com> 
Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 12:17
Para: 'Licitação PMVG' <licita.smavg@gmail.com>
Assunto: RES: CONCORRÊNCIA N. 09/2019 - ESCLARECIMENTOS
Prioridade: Alta

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
mailto:licita.smavg@gmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
mailto:claudia@mtsul.com
mailto:licita.smavg@gmail.com
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Documentos nos quais sua autenticidade e a validade são conferidas através do site de origem precisam também?

 

De: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 12:11
Para: Claudia <claudia@mtsul.com>
Assunto: Re: CONCORRÊNCIA N. 09/2019 - ESCLARECIMENTOS

 

Bom dia.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com> 12 de agosto de 2019 13:59
Para: Claudia <claudia@mtsul.com>

Boa tarde.

O edital não prevê a visita técnica, a licitante que desejar realizar a visita técnica, deverá entrar em
contato com a equipe técnica da Secretaria de Viação e Obras através do telefone (65) 3688-
8046/8046.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Claudia <claudia@mtsul.com> 12 de agosto de 2019 13:37
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:licita.smavg@gmail.com
mailto:claudia@mtsul.com

