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MUNICIPIO DE CATANDUVA <pmcatanduva.licitacao@gmail.com>

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO - DUVIDAS 
2 mensagens

GJA Contábil <gjacontabil@gmail.com> 15 de julho de 2022 12:12
Para: licitacao.edital@catanduva.sp.gov.br

Bom dia,

Por gentileza solicito Edital completo e confirmações, 

Havia outro Edital anterior, que foi revogado...., é isso mesmo?

Agora possui um novo Edital, com novos prazos, correto?

aproveito para já confirmar, 
O envio dos documentos pode ser por correios?
vai haver sessão de abertura? É necessário o leiloeiro estar presente?

Fico no aguardo

Att,

Jayne

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA <pmcatanduva.licitacao@gmail.com> 19 de julho de 2022 14:39
Para: GJA Contábil <gjacontabil@gmail.com>

Boa tarde! 

Havia outro Edital anterior, que foi revogado...., é isso mesmo? 
R: sim, publicação da revogação em anexo. 

Agora possui um novo Edital, com novos prazos, correto? 
R: sim 

aproveito para já confirmar, 
O envio dos documentos pode ser por correios? 
R: Sim pode, desde que chegue nos prazos estabelecidos em edital. 
Data limite para a entrega da documentação: 03/08/2022, das 08h00min 
às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. 

Vai haver sessão de abertura? É necessário o leiloeiro estar presente? 
R: Após a data limite para a entrega da documentação: 03/08/2022, das 
08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, a Comissão de 
Licitação em momento oportuno fará a análise da documentação exigida 
em edital. O leiloeiro presente não é obrigatório. 

Atenciosamente, Ozório Ap. Morais. 
Atenciosamente, Edilaine Silva. 
Seção de Cadastro de Fornecedores e Licitação 
Prefeitura Municipal de Catanduva - SP 
Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 –2° andar - CEP 15800-031 - 

Telefone 17-3531-9140 e ou 9197 (Edilaine) 
Telefone 17-3531-9160 (Ozório) 
Telefone 17-3531-9196 (Rafaela) 
[image] 

Em sex., 15 de jul. de 2022 às 12:12, GJA Contábil 
<gjacontabil@gmail.com> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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