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Para:  gustavo.ayrton@yahoo.com.br <gustavo.ayrton@yahoo.com.br>; meioambiente@novoprogresso.pa.gov.br <meioambiente@novoprogresso.pa.gov.br>;
prefeito@novoprogresso.pa.gov.br <prefeito@novoprogresso.pa.gov.br>; pregaonovoprogresso@hotmail.com <pregaonovoprogresso@hotmail.com>;
cplnovoprogresso@hotmail.com <cplnovoprogresso@hotmail.com>; convenios@novoprogresso.pa.gov.br <convenios@novoprogresso.pa.gov.br>; arnaldo.lidiane@hotmail.com
<arnaldo.lidiane@hotmail.com>; gelsondill@hotmail.com <gelsondill@hotmail.com>; dantesrs@msn.com <dantesrs@msn.com>; angelica_demarchi@hotmail.com
<angelica_demarchi@hotmail.com>; convenios@novoprogresso.pa.gov.br <convenios@novoprogresso.pa.gov.br>; cristiane.fsa@hotmail.com <cristiane.fsa@hotmail.com>;
financas@novoprogresso.pa.gov.br <financas@novoprogresso.pa.gov.br>; administracao@novoprogresso.pa.gov.br <administracao@novoprogresso.pa.gov.br>
Cc:  Alice Tolentino Gusmao Maia <alice.maia@caixa.gov.br>; REGOVTR - RF Negocial e Executiva de Governo Santarém <regovtr@caixa.gov.br>; Katia Rosilea Barros da Silva
<katia.b.silva@caixa.gov.br>; Juliane Barao Kummer <juliane.kummer@caixa.gov.br>

3 anexos (860 KB)

28068019.zip; 28063010.zip; Tarifa_1060.966-74.pdf;

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

Assunto: CE REGOVTR 160/2021- Novo LAE emitido- Aguarda P. Licitatório

Ref.: Contrato de Repasse MC 875342/2018 - Operação 1060966-74

Senhor Prefeito Municipal,

1. Após reanálise e aprovação de nova documentação técnica apresentada, solicitamos a inclusão da documentação do processo licitatório na Plataforma+Brasil,

conforme abaixo:

· Na aba "Processo de Execução"

ü Ofícios de Documentação Relativa ao Regime de Execução e de Encaminhamento de Documentação Relativa ao Processo Licitatório (MO28068,

em anexo)

ü Publicação do extrato do edital OU Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de licitação e comprovação da publicidade legal dada ao caso, se

aplicável.

ü Ata de sessão;

ü Parecer jurídico;

ü Publicação no DOU, do ato de homologação da licitação

ü Publicação no DOU do despacho de adjudicação da licitação

ü Ordem de serviço;

ü Declaração de regime de execução;

ü Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira

responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação; (Art. 18, XII, Lei 12.708/2012);

ü Declaração firmada pelo Contratado ou por seu representante legal, desde que comprovada a delegação de poderes, atestando que a licitação ou o

processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação vigente, inclusive quanto à forma de

publicação, aceitando pareceres emanados por Órgão de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação (MO28063, em

anexo).

· Aba “Contratos”/ “Subconvênios”

ü Cronograma Físico-Financeiro da Proposta vencedora

ü Orçamento da Proposta vencedora

ü Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras/Serviços/Materiais/Equipamentos – CTEF, firmado com a empresa vencedora do Processo

Licitatório

ü Extrato de CTEF publicado no DOU.

2. Além da documentação supracitada, como pendência para AIO, solicitamos apresentar o seguinte:

· Comprovante de pagamento de guia em anexo;

· Apresentar declaração de conformidade em acessibilidade;

· Apresentar lista de verificação em acessibilidade;

· Apresentar licença ambiental.

Respeitosamente,

Alice Tolentino G Maia
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Assistente Pleno

REGOVTR - Representação da Gerência Executiva de Governo Santarém

Tel.: (93) 2101-0353

Juliane Barao Kummer

Coordenadora de Filial

REGOVTR – Representação da Gerência Executiva de Governo Santarém

Tel.: (93) 2101-0351

Josiane da Silva Araujo

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Belém/PA
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