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RESPOSTA QUESTIONAMENTO PREGÃO 5
 
 Em respostas ao questionamento
do Pregão 5/2020, transcrevemos o posicionamento da 

 

SOLICITAÇÃO: Ref.: Pregão Presencial nº 05/2020... 30/03/2020
 
Tendo em vista o atual momento vivido em nosso país com a pandemia do 
Coronavírus, que ocasionou o fechamento de diversos serviços públicos e empresas 
em geral, inclusive dos cartório de registro (conforme decreto do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul), fica impossibilitado o reconhecimento de procuração ou 
credenciamento para participação do Pregão Presencial nº 05/2020.
Solicitamos portanto que seja autorizado a apresentaçã
forma original sem reconhecimento
exigidos para credenciamento. Tal ato não implicará em prejuízos a Prefeitura, pelo 
contrário, possibilitará que as empresas participem do certame e a disputa
benéfica para a mesma. 
 
 
RESPOSTA: Conforme email recebido, com questionamento sobre a autenticação 
dos documentos para o Pregão, informo que conforme Decreto Municipal nº23/2020, 
Art 28, fica dispensada a autenticação dos mesmos.
Segue em anexo o Decreto. 
 
Adelise Sanders 
Pregoeira 
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RESPOSTA QUESTIONAMENTO PREGÃO 5/2020 

questionamento feito por uma empresa interessada
screvemos o posicionamento da pregoeira. 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 05/2020... 30/03/2020 

Tendo em vista o atual momento vivido em nosso país com a pandemia do 
Coronavírus, que ocasionou o fechamento de diversos serviços públicos e empresas 

ório de registro (conforme decreto do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul), fica impossibilitado o reconhecimento de procuração ou 
credenciamento para participação do Pregão Presencial nº 05/2020. 
Solicitamos portanto que seja autorizado a apresentação de credenciamento em sua 

sem reconhecimento, juntamente com os demais documentos 
exigidos para credenciamento. Tal ato não implicará em prejuízos a Prefeitura, pelo 
contrário, possibilitará que as empresas participem do certame e a disputa

Conforme email recebido, com questionamento sobre a autenticação 
dos documentos para o Pregão, informo que conforme Decreto Municipal nº23/2020, 
Art 28, fica dispensada a autenticação dos mesmos. 
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interessada em participar 

Tendo em vista o atual momento vivido em nosso país com a pandemia do 
Coronavírus, que ocasionou o fechamento de diversos serviços públicos e empresas 

ório de registro (conforme decreto do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul), fica impossibilitado o reconhecimento de procuração ou 

o de credenciamento em sua 
, juntamente com os demais documentos 

exigidos para credenciamento. Tal ato não implicará em prejuízos a Prefeitura, pelo 
contrário, possibilitará que as empresas participem do certame e a disputa seja 

Conforme email recebido, com questionamento sobre a autenticação 
dos documentos para o Pregão, informo que conforme Decreto Municipal nº23/2020, 


