PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA 02
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
A Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato GrossoCAU/MT, torna pública a resposta ao pedido de esclarecimentos da empresa 02, atendendo ao item
do Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 – CAU/MT:

01)

As peças da Ideia Criativa, podem ser entregues em separado ao Caderno do Plano
de Comunicação?
Resposta:
Sim, as peças poderão ser entregues em separado, desse que acondicionadas no
Invólucro nº 1, atendendo a especificação do item 11.1 do Edital.

02)

As peças da Ideia Criativa, podem ser impressas em Papel A3?
Resposta:
Sim, pois conforme o subitem 11.2.1 não se aplicam aos subitens: 11.3.3 e
11.3.3.3.5. No entanto, a licitante deve se atentar para atender as especificações
relativas a apresentação do Invólucro nº 1.

03)

As peças da Ideia Criativa, podem ser impressas em Papel Couché?
Resposta:
Sim, pois conforme o subitem 11.2.1 não se aplicam aos subitens: 11.3.3 e
11.3.3.3.5. No entanto, a licitante deve se atentar para atender as especificações
relativas a apresentação do Invólucro nº 1.

04)

O invólucro nº 01, deve ser entregue lacrado?
Resposta:
De acordo com o subitem 9.1.1.2 o Invólucro nº 1 deverá estar sem fechamento e
sem rubrica.

05)

Por se tratar de uma Tomada de Preços, será exigido o cadastramento prévio junto
ao CAU/MT? Se sim, qual o procedimento para o cadastramento e emissão do
Certificado de Registro Cadastral?
Resposta:
Em atendimento ao inciso XI, § 4, do artigo 11º da Lei 12.232/10 que prevê a
Habilitação Jurídica na última fase da licitação, o cadastramento e emissão de
Certificado de Registro Cadastral é dispensável neste caso.

Sem mais, informamos que permanece a data de 07 de março de 2019 às 09h00 para
realização da sessão pública para entrega dos envelopes de propostas.

Quaisquer outras informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3028-4652, ou pelo email: licitacao@caumt.org.br.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2019.
José Paulino Rocha Júnior
Presidente da CPL do CAU/MT

