DESPACHO

Houve questionamentos referente a Visita Técnica do EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2019 referente a CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE QUIRINÓPOLIS-GO, desta forma a
Comissão Especial de Licitação, vem através deste dar publicidade as
respostas enviadas via e-mail.

Quirinópolis - Estado de Goiás,
aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

TALLYSSA MARTINS CLEMENTE
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Praça dos Três Poderes n° 88 – Centro – Fone: (064) 3615-9100 – CEP: 75.860.000 – Quirinópolis

Concessão Quirinópolis <concessaoquirinopolis@gmail.com>

28 de janeiro de 2020
16:15

Para: Gilberto Santos <administrativo@hydrosaneamento.com.br>

Boa tarde, conforme questionamentos realizados via e-mail no dia 27 de Janeiro de 2020,
segue retorno:
QUESTIONAMENTO 1) ESTAREMOS PARTICIPANDO VIA CONSÓRCIO, PARA A VISITA
TÉCNICA PODEREMOS INDICAR UM PROFISSIONAL REPRESENTANTE PARA
REALIZAR A VISITA TÉCNICA?
RESPOSTA: Em se tratando de participação em consórcio, deverá ser apresentado
instrumento público ou particular de compromisso de constituição de consórcio (conforme
item 71 do Edital), a sociedade líder do consórcio para representar as consorciadas em todos
os atos relativos à LICITAÇÃO, deverá indicar representante técnico que será pessoa com
autorização expressa para tal fim.
QUESTIONAMENTO 2) O ATESTADO DA VISITA TÉCNICA(Obrigatório pelo Edital), será
emitido em nome de quem? Pois não temos ainda definido os participantes do
Consórcio.
RESPOSTA: O atestado da visita técnica será emitido em nome da licitante, no caso de
consórcio, será emitido no nome do consórcio, ao qual será comprovado no momento da
visita técnica através de Instrumento Público ou particular de compromisso de constituição de
consórcio, juntamente com os documentos comprobatórios de cada empresa do consórcio.
QUESTIONAMENTO 3) O AGENDAMENTO DA VISITA TÉCNICA (5 Dias antecedência Edital), DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE TELEFONE(64-3615-9105) OU VIA EMAIL?
RESPOSTA: Conforme item 39 do Edital, o agendamento da visita técnica poderá ser feito
pessoalmente na sala da Sala 11 da Prefeitura Municipal ou por email: concessaoquirinopolis@gmail.com, sempre em horário de expediente
Att, Comissão Especial de Licitação.
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