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Jacareí, 19 de junho de 2020.

COMUNICADO nO 02 - Pregão Presencial nO 09/2019
Objeto: fornecimento de 06 (seis) licenças Adobe Creative CC e instalação com
os devidos CODECS, incluindo utilização, suporte técnico, atualizações,
pactches, etc, em uso pela Câmara Municipal de Jacarei, por meio de sua
Secretaria de Comunicação, na manipulação de videos, sons, textos e
imagens.

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada no

certame em epígrafe, esclarecemos o que abaixo segue:

Questão:

1 - Quanto

Credencíamento,

credenciamento,

a documentação: O contrato

quanto na Documentação. Se

ainda assim é necessário

Social é solicitado tanto no

apresentarmos no momento do

inclui-lo no envelope de

documentação?(sic)

Resposta: a apresentação de cópia autenticada do Contrato Social no ato do

credenciamento, dispensa a apresentação do mesmo dentro do envelope 02 

Documentos de Habilitação.

Questão:

2 - Quanto ao pagamento: Na clausula 2.2 do Edital é mencionado que o

pagamento será mensal em 5 dias uteis posteriores ao recebimento da nota fiscal.

Esse pagamento será dividido em 12 pareelas, ou será pago integralmente dentro do

mês em uma única pareela? (sic)
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Resposta: o pagamento será realizado em parcela única, em até 05 (cinco) dias

úteis, posteriores ao recebimento da Nota Fiscal, que deverá estar acompanhada

pelo respectivo boleto, devidamente aprovado pelo Departamento Responsável. A

Nota Fiscal deverá ser emitida após a entrega do Termo de Recebimento Definitivo,

à Contratada, nos termos do item 11.6 do edital.

Ressaltamos a data e horários já designados para recebimento dos

envelopes e início da sessão pública, qual seja, dia 26/06/2020, às 14h, no Auditório

desta Casa legislativa. O edital e seus anexos, bem como este comunicado,

permanecem disponíveis junto ao site wwwjacarei.sp.leg.br.

Sem mais.
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