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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ
Avenida da Liberdade s/n - 6. andar - Ala Norte, Paço Municipal - CEP 13214-900 - Jundiaí - SP - iprejun.jundiai.sp.gov.br 

Paço Municipal

QUESTIONAMENTO

 

Considerando o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO

007/2020, apresentado pela empresa empresa ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pessoa jurídica de direito

privado, com sede em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, inscrita no CNPJ/MF

sob o número 22.166.193/0001-98;

Considerando que, em síntese, a licitante questiona se a procuração, uma vez apresentada no

Credenciamento, terá validade para todo o processo, inclusive para o representante assinar a proposta

(questionamento 1);

Considerando, ainda que questiona a necessidade de apresentar no envelope dos Documentos de

Habilitação a Declaração de Não Vistoria, caso a visita técnica não seja realizada (questionamento 2);

Confirmamos que está correto o entendimento da empresa em relação ao item 1, ou seja, a

procuração apresentada no momento do credenciamento terá validade para todo o processo, desde que conste

expressamente nos poderes outorgados a possibilidade de assinatura de propostas, formulação de lances, enfim,

todos os atos necessários durante o processo licitatório em questão. Não é necessário apresentar uma segunda via da

procuração no envelope da proposta comercial.

Em relação ao segundo questionamento, a visita técnica é facultativa, não sendo necessária a

declaração de não vistoria, devendo apenas ser considerado o disposto no item 1.4.1 do edital.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Documento assinado eletronicamente por Angie Aparecida de Araújo, Assistente de Administração, em
15/10/2020, às 11:16, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica informando o
código verificador 0016013 e o código CRC 25C83867.
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