
24/05/2021 E-mail de Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - Diligencia - Item 1 - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - COREN/AM

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=cbcad5070f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1206937791189937742&simpl=msg-a%3Ar-8849… 1/2

Selic COREN-AM <selic@corenam.gov.br>

Diligencia - Item 1 - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - COREN/AM 
2 mensagens

Selic COREN-AM <selic@corenam.gov.br> 21 de maio de 2021 13:44
Para: Millenium Segurança <milleniumseguranca.am@gmail.com>

Boa tarde,

Por força do art. 17, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, combinado com o art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
iniciamos diligência para averiguação de falhas no pregão eletrônico nº 002/2021. 

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 
Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial:
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Solicitamos o encaminhamento dos seguintes documentos:
a) Proposta com valor correto da intrajornada para vigilante patrimonial noturno, sem modificação do valor global da proposta.

b) Comprovação do Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e Fator Acidentário de Prevenção (FAP), no qual conste o número da classificação de sua atividade (CNPJ, GFIP,
acompanhada da relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, ou guia de recolhimento do FGTS);

c)  Documento de comunicação à Secretaria de Segurança Pública da respectiva unidade da federação válida, conforme art. 38, do Decreto 89.056/93 e alterações do Decreto
1.592/95;

O prazo para encaminhar os documentos é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do envio deste e-mail.

Att.

--  
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - UASG 926235 
CNPJ 04.667.846/0001-30

Setor de Licitações e Contratos - SELIC

Waldemberg Guimarães Tiago 
Chefe de Licitações e Contratos

Abraão dos Matos Azevedo
Assessor Técnico

Vera Lucia Gallio
Fiscal de Contrato

Adriane da Silva Simões 
Assistente Administrativo 
(92) 3232-9924 - 3232-4227 - 3233-5053 - 3234-8708 Ramal 219. 
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Millenium Segurança <milleniumseguranca.am@gmail.com> 21 de maio de 2021 14:0
Para: Selic COREN-AM <selic@corenam.gov.br>

Ilmo Sr Pregoeiro, boa tarde,

Ao cumprimentá-lo de forma cordial, nossa empresa vem por meio deste fazer o envio da documentação solicitada para o referido processo.

Atenciosamente, 

SEVERINO SALES
Sócio Proprietário

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

3 anexos

DECLARAÇÃO SSP - MATRIZ Vcto. 15.03.2022.pdf 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
callto:(92)+3232-9924+-+3232
callto:4227+-+3233-5053
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.corenam.gov.br%2F&data=01%7C01%7Cgabriel.oliveira%40cofen.gov.br%7Cdad983ea4120444613e908d86955fa56%7Cf2a1e3ac83e4448b84fefa7d280d53c4%7C0&sdata=m0sgEBCIeUPvPo3K%2BheC3DOpm3auoDVIGdRykZlZX6M%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/corenamazonas
https://www.instagram.com/corenam
https://twitter.com/Coren_amazonas


24/05/2021 E-mail de Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas - Diligencia - Item 1 - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - COREN/AM

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=cbcad5070f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1206937791189937742&simpl=msg-a%3Ar-8849… 2/2

429K

PROPOSTA DE PREÇOS 02 2021 - COREN ultimo lance.pdf 
949K

Sefip_03_2021.zip 
3497K
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