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Aquilino Alves de Macedo <aquilino.macedo@agehab.go.gov.br>

Fwd: Edital de Chamamento Público 002/2017 
1 mensagem

Fabiana Maria Nunes Perini <fabiana.perini@agehab.go.gov.br> 11 de setembro de 2017 11:06
Para: Lilian Pureza de Assis <lilian.assis@agehab.go.gov.br>
Cc: Neila Maria Melo de Oliveira <neila.oliveira@agehab.go.gov.br>, Aquilino Alves de Macedo
<aquilino.macedo@agehab.go.gov.br>

Senhores, bom dia,

Segue para conhecimento e verificação.
Vamos enviar à CPL as nossas considerações.

Abraços,

Fabiana Nunes Perini
Arquiteta e Urbanista
CAU-GO A38506-9
 
Gerente de Projetos - GEPRO 
AGEHAB - Agência Goiana de Habitação
62 3096-5025
62 8127-0809
 

 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Raphael A. Nasser Rocha | WRocha Engenharia <raphael@wrocha.com.br> 
Data: 8 de setembro de 2017 17:53 
Assunto: Edital de Chamamento Público 002/2017 
Para: fabiana.perini@agehab.go.gov.br 
Cc: Vinícius Andrade Narciso <vinicius@wrocha.com.br> 

Boa tarde Fabiana,

 

Estamos analisando o edital republicado pela AGEHAB para o Chamamento Publico 002/2017 e ficamos com dúvida
referente à apresentação da documentação.

 

No edital podem-se ler as seguintes informações:

 

5.4 – Conforme item 3.1.1.1 do Termo de Referência (Anexo IV), a empresa deverá apresentar para
cada ITEM DE CHAMAMENTO que participar 01(um) envelope para HABILITAÇÃO e
PARTICIPAÇÃO contendo a documentação descrita abaixo, mesmo que haja documentos iguais
para cada item de chamamento que participar;

 

Posteriormente, ainda no edital se fala em três envelopes, sendo um para habilitação e mais dois por cada item de
chamamento:
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8.1 – O ENVELOPE Nº 01, deverá conter os documentos para habilitação da empresa referentes à
regularidade jurídica (item 5.9.2 do Edital), à regularidade fiscal e trabalhista (item 5.9.3 do Edital), à
qualificação econômico-financeira (item 5.9.5 do Edital) e declarações conforme item 5.9.6 do Edital.

 

8.2 – O ENVELOPE Nº 02 deverá, para cada ITEM DE CHAMAMENTO que a empresa participar,
conter os documentos para habilitação e participação referentes à qualificação técnica descritas no
item 5.9.4 do Edital e no item 9 do Termo de Referência;

 

8.2.1 – O ENVELOPE Nº 03 deverá, para cada ITEM DE CHAMAMENTO que a empresa participar,
conter a documentação técnica para a seleção descrita no item 6 do Edital e no item 10 do Termo de
Referência.

 

 

Já no Termo de Referência fala-se em um único envelope por Item de Chamamento, dando também a possibilidade
de apresentação de um único envelope para todos os itens de chamamento:

 

9.1 Conforme item 3.1.1.1 desse Termo de Referência, a empresa deverá apresentar para cada ITEM
DE CHAMAMENTO que participar 01 (um) envelope para HABILITAÇÃO e PARTICIPAÇÂO contendo
a documentação descrita abaixo;

 

9.1.1 A empresa participante poderá apresentar um único envelope contendo os documentos para
Habilitação Técnica e Participação desde que apresente declaração de quais os itens de
chamamento que pretende concorrer e descreva na mesma a documentação que compõe o
envelope.

 

 

Qual dos itens devemos seguir e em quantos envelopes devemos montar nossa documentação?

 

Obrigado.

 

Atenciosamente,
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