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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Versam os autos sobre a o Pedido de Cotação nº 21/2021, objetivando a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, 
desinfecção hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Estadual de Pirenópolis 
Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, conforme as condições e especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I). 

 

Publicado o pedido de Cotação do certame, conforme Regulamento de 
Compras e Contratações de Serviços, Obras, Locações e Alienações da Fundação 
Universitária Evangélica - FUNEV, foi apresentado tempestivamente, via e-mail, pedido 
de esclarecimento, anexo a esta resposta, pela empresa SUPREMA CONTRUÇÕES E 
TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. 

 

À 
FUNEV 
Comissão de Análise Técnica 

A SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCERIZAÇÃO EIRELI, sob o 
CNPJ 29.046.544/0001-76, vem solicitar informações sobre o acesso ao 
processo para conhecimento e levantamento das propostas e docu-
mentos dos proponentes no processo supra referenciado a saber: 

1) O acesso ao processo será através de meio digital ou físico?    

2) Conforme cronograma estabelecido na carta de cotação N° 21/2021, 
tendo em vista que até a presente data não foi disponibilizado o acesso 
ao processo, solicitamos a confirmação de prorrogação aos prazos pré-
estabelecidos. 

3) Em caso de acesso físico ao processo, solicitamos informações sobre 
o credenciamento do responsável para acesso e demais ações pertinen-
tes ao processo.  

     Certos da atenção que o caso requer, antecipamos nossos agradeci-
mentos e atendimento ao pleito. 

Atenciosamente, 

 

O pedido foi encaminhado ao setor técnico e jurídico competente, que por sua 
vez exarou os seguintes apontamentos, acatados por esta Comissão: 
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1. O acesso ao processo será por meio físico. 
 
2. Datas prorrogadas conforme divulgado no site HEELJ. 
 
3. O acesso físico ao processo deverá ser efetuado por sócio 
integrante do quadro societário previsto no Estatuto ou 
Procurador constituído. 

 

Certos de termos respondido o pedido de esclarecimento, dá-se publicidade 
ao presente documento, que passa a ser parte integrante da Carta Cotação. 

 

Sem mais para o momento, 

Anápolis, 29 de junho de 2021. 
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