CONVITE COMPAGAS Nº 001/2012
ESCLARECIMENTO 01

OBJETO: Contratação de Empresa de consultoria especializada para elaboração de
Plano de Cargos e Salários da Compagas, conforme descrito no Anexo – Memorial
Descritivo no edital.
Assunto: Esclarecimento 01
Data: 02/07/2012
Prezados Senhores,
Serve o presente para dar conhecimento a todos os licitantes do esclarecimento 01 ao
edital referenciado:
PERGUNTA 1 – Item 3.3 - Poderão Participar da presente Licitação, além das empresas
convidadas pela COMPAGAS, os demais interessados cadastrados, em qualquer órgão
da Administração Pública, no ramo pertinente ao objeto desta Licitação. Possuímos
cadastro no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, podemos
nos utilizar deste registro para cumprir este requisito?
RESPOSTA 1: SIM.
PERGUNTA 2: Item 3.4 - O licitante deverá se utilizar do "Modelo de Procuração", Anexo
indicado no campo 10 do preâmbulo deste instrumento, para conferência de poderes de
representação ao portador dos envelopes, caso não compareça o representante legal da
sociedade. Podemos substituir o "Modelo de Procuração" por uma Procuração lavrada em
Cartório validada pela Escrevente Notarial?
RESPOSTA 2: SIM.
PERGUNTA 3: Haverá etapa (s) do projeto a ser realizada presencialmente nas cidades
de Araucária, Ponta Grossa e Londrina?
RESPOSTA 3: NÃO.
PERGUNTA 4: Poderão participar da presente Licitação, além das empresas convidadas
pela COMPAGAS, os demais interessados cadastrados, em qualquer órgão da
Administração Pública, no ramo pertinente ao objeto desta Licitação, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação dos envelopes, remetendo à COMPAGAS, no mesmo prazo, cópia do
Certificado de Registro Cadastral – CRC do respectivo órgão emissor, para prévia
confirmação.
3.3.1. A apresentação do referido CRC não eximirá o licitante de apresentar, por ocasião
da entrega dos envelopes, toda a documentação relacionada no Anexo A –
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
Além das empresas convidadas, os demais interessados devem estar cadastrados em
qualquer órgão da Administração Pública, no ramo pertinente ao objeto desta
Licitação.
Objeto da licitação:

CONVITE COMPAGAS Nº 001/2012
ESCLARECIMENTO 01
01. OBJETO. Contratação de Empresa de consultoria especializada para elaboração de
Plano de Cargos e Salários da Compagas, conforme descrito no Anexo – Memorial
Descritivo neste edital.
O que seria esse cadastro no ramo do objeto? Seria o cadastro em um órgão da
administração pública, contendo a descrição de atividades: consultoria especializada na
elaboração de Plano de Cargos e Salários? Em qual órgão poderia ser feito esse
cadastro?
Além disso, há outro documento fora o Certificado de Registro Cadastral – CRC para
manifestar o interesse na participação da presente licitação?
Solicito, por gentileza, o retorno com URGÊNCIA do presente e-mail, visto que o prazo de
manifestação deve ser feito com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação dos envelopes, qual seja até às 12h00min do dia 06/07/2012.
RESPOSTA 4: Conforme previsão no item 3.3, é o cadastro em qualquer órgão da
Administração Pública. Quanto ao ramo, pertinente ao objeto desta licitação, este deve
ser entendido amplamente para englobar atividades do ramo de Gestão de Pessoas.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação

