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Prezados:
Com relação às dúvidas em anexo, esclarecemos:
1) Com relação aos subitens 11.2 e 11.3, em se tratando de empresa sediada em outro município, que venha a ser
a ganhadora do certame, a Ordem de Serviço, não poderia ser enviada através de e-mail?
Sim, a Ordem de Serviço será enviada por e-mail pela Divisão de Esportes, devendo a empresa
confirmar o recebimento.
2) no edital que somente são elencadas em seu item 15 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO, com relação a
contratada, mas e se houver atrasos pela CONTRATANTE, não seria o caso da mesma também ser apenada? Não
deveria ter um percentual de multa?, pois se a contratada cumpriu as normas contratuais a CONTRATANTE em
atrasando o pagamento, não causa prejuízo a contratada?
Informamos que realizados os trâmites certinhos não há atrasos de pagamentos por parte da
Prefeitura. Realizado o serviço, a empresa deverá emitir Nota Fiscal, juntar a O.S. e enviar por e-mail ou
pessoalmente à Secretaria de Esporte e Cultura, esta atestará a Nota e enviará para pagamento, no
prazo estipulado em edital. Sempre que enviar a nota o ideal é ligar na secretaria confirmando o
recebimento.
3) Quanto à estimativa sempre divulgamos aos interessados que solicitam. Por ser estimativa e não preço máximo,
não temos a obrigatoriedade de divulgar em edital, mas nunca omitimos a informação a quem solicita. O processo
também fica disponível para vistas mediante solicitação.
Atenciosamente,
Marilene Cruz
Pregoeira

Em 10.07.2018 15:28, ildafran@ig.com.br escreveu:

boa Tarde!
Por gentileza, estamos encaminhando em anexo, pedido de esclarecimento com relação ao pregão presencial
046/2018.

att. Mariangela
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