
Comissão Gestora de Licitações e Contratos <cglc@ibio.org.br>

RES: ERRATA Nº 01 ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2017 
1 mensagem

CGLC <cglc@ibio.org.br> 10 de agosto de 2017 14:50
Para: Ganga Zumba <reuzebius@gmail.com>

Ao Sr.  Rosenval Euzebio da Silva

Engenheiro Florestal

Objeto: Solicitação de esclarecimentos 
Referência: Ato Convocatório nº 07/2017  

Em atendimento à solicitação de esclarecimentos feita por V.Sa., passamos abaixo a respondê-la:

 

 

Questionamento:

 

"Acompanhando o ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2017 vi que na ERRATA Nº 01 ATO CONVOCATÓRIO Nº
07/2017 postergou a data da sessão para o dia 22/08/2017. Gostaria de saber se a data para entrega dos
envelopes proposta também se altera pra essa mesma data." 

 

Resposta:

Para o deslinde da questão, nos reportaremos às disposições do próprio Ato Convocatório nº 07/2017, que em
seu Preâmbulo assim prescreve:

A sessão pública para conhecimento e julgamento das propostas ocorrerá no DIA 22/08/2017 (TERÇA-FEIRA) ÀS
09 HORAS, NA SEDE DO IBIO - AGB DOCE, SITUADA NA RUA AFONSO PENA, Nº 2.590, CENTRO -
GOVERNADOR VALADARES/MG - CEP 35.010-000.

 

O recebimento dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação ocorrerá desde a publicação deste Ato
Convocatório até o dia da Sessão Pública, sendo que, no dia da Sessão, os envelopes devem ser
entregues, impreterivelmente, entre 08h00min e 08h30min, procedendo-se, logo em seguida, o
credenciamento dos concorrentes que se fizerem presentes, quando será dado início à sessão,
observados os Itens 2 e 9 deste Ato Convocatório.

 

Como se constata, o Preâmbulo do referido Ato Convocatório deixa bem claro que os envelopes de Proposta de
Preço e Habilitação poderão ser entregues desde a publicação do Ato Convocatório até o dia da Sessão
Pública, sendo que, no dia da Sessão, os envelopes devem ser entregues, impreterivelmente, entre 08h00min e
08h30min, procedendo-se, logo em seguida, o credenciamento dos concorrentes que se fizerem presentes,
quando será dado início à sessão.

 

Assim, com a alteração do dia da sessão, de 15/08/2017 para 22/08/2017, tem-se, por força das disposições
editalícias, a consequente alteração no prazo final para recebimento dos envelopes de Proposta de Preço e
Habilitação, que ocorrerá desde a publicação do Ato Convocatório até o dia da Sessão Pública, agora marcada
para o dia 22/08/2017.



 

Nestes Termos, temos por respondida a presente Solicitação de Esclarecimentos, e colocamo-nos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

De: Ganga Zumba [mailto:reuzebius@gmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 8 de agosto de 2017 14:08 
Para: cglc@ibio.org.br 
Assunto: ERRATA Nº 01 ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2017

 

Prezad(a)o, 
Acompanhando o ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2017 vi que na ERRATA Nº 01 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 07/2017 postergou a data da sessão para o dia 22/08/2017. 
Gostaria de saber se a data para entrega dos envelopes proposta também se altera pra essa mesma data. 

--

       Rosenval Euzebio da Silva - Engenheiro Florestal 
        31 987188906

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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