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tecnocenter material medico <licitacao.tecnocenter@gmail.com> 22 de maio de 2020 13:53
Para: LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>

Boa tarde,

Para que não seja necessário o envio da documentação por sedex, além de toda a documentação da empresa autenticada, á necessário a

autenticação das declarações (anexo V - declaração de inexistência de fato superveniente, anexo IX - declaração de recebimento dos

documentos e de conhecimento das informações e condições, anexo VI - declaração de inexistência de empregado menor, anexo VII -

declaração de parentesco)?

Att:

Izabel

SETOR DE LICITAÇÕES

TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA

AV.: DUARTE DA SILVEIRA, 490 - CENTRO

JOÃO PESSOA / PB

FONE: (83) 3222-7644 / 3241 -2632 / 32412671

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>
Para: tecnocenter material medico <licitacao.tecnocenter@gmail.com>

Prezado (a),

25 de maio de 2020 12:22

Em resposta a vossa solicitação, informamos que poderão proceder das seguintes formas:

1 - Caso os documentos sejam assinados digitalmente (assinatura/certificação digital), não há a necessidade de encaminhar via correiros.

2 - Quanto as Declarações, caso sejam manualmente assinadas, as vias originais devem ser encaminhadas via correios ou outra forma de
envio até a sede da CPL. Paras as referidas Declarações, não há a necessidade de Autenticação. Os documentos os quais são exigidos
autenticação, constam expressamente em Edital.

Informamos ainda, que os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via correios apenas pelas empresas declaradas vencedoras
do certame.

Quanto ao Pedido de Esclarecimentos anteriormente encaminhado, informamos que o mesmo foram direcionado ao Setor Demandante, para
que o mesmo apresente os devidos esclarecimentos, por se tratar de dúvidas e questionamentos estritamente técnicos. Assim, que obtivermos
retorno responderemos.

Atenciosamente,

A
CPL - Comiuão
Permononto

. d» Ueltaqão

Email CPL: licitacaobayeux@gmail.com
Portal da Transparência: httDs://www.baveux.Db.aov.br/licitacoesDmbv/
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