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Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br>

Retificação: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSC Nº 06/2020
1 mensagem

Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> 23 de março de 2020 09:38
Para: Milena Jobim Almeida <milena.almeida@ccgrs.com.br>
Cc: "compras@fmsc.rs.gov.br" <compras@fmsc.rs.gov.br>, Rodrigo João Wuaden <rodrigo.wuaden@ccgrs.com.br>,
"beniciamontelli@gmail.com" <beniciamontelli@gmail.com>, "lisiane@ligaconsultoria.com.br" <lisiane@ligaconsultoria.com.br>

Prezada Milena, bom dia

Tendo em vista que a data deste pregão não poderá ser adiada, informamos que os documentos para a habilitação
poderão ser autenticados em nossa sede.
Quanto aos documentos para habilitação a serem anexados ao Portal do Banrisul, estes poderão ser em cópia
simples (anexaremos a determinação do TJ/RS sobre o fechamento dos cartórios), pois o julgamento da
habilitação só será realizado após o recebimento da documentação física.

Qualquer dúvida estamos  à disposição.

Em seg., 23 de mar. de 2020 às 09:35, Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> escreveu:
Prezado Jobim, bom dia

Tendo em vista que a data deste pregão não poderá ser adiada, informamos que os documentos para a
habilitação poderão ser autenticados em nossa sede.
Quanto aos documentos para habilitação a serem anexados ao Portal do Banrisul, estes poderão ser em cópia
simples (anexaremos a determinação do TJ/RS sobre o fechamento dos cartórios), pois o julgamento da
habilitação só será realizado após o recebimento da documentação física.

Qualquer dúvida estamos  à disposição.

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 09:20, Milena Jobim Almeida <milena.almeida@ccgrs.com.br> escreveu:

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia.

 

Diante do momento atual e de todas as medidas adotadas pela sociedade para evitar a propagação do novo coronavírus, bem
como diante do Provimento CGJ 09/20 (anexo) publicado em 19/03/2020 que determina o fechamento dos Serviços Notariais
e Registrais no período de 20 a 31 de março de 2020, solicitamos a manifestação desta Comissão de Licitação no que tange
a continuidade deste certame (apresentação de propostas, abertura das propostas, pregão e apresentação de documentos).

 

Desde já agradecemos a atenção de sempre.

 

Att.,

mailto:suzana.silva@fmsc.rs.gov.br
mailto:milena.almeida@ccgrs.com.br
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Milena Jobim Almeida
Coordenadora Jurídica

(51) 3287.9684

milena.almeida@ccgrs.com.br

centroclinicogaucho.com.br
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