ERRATA TRPJ Nº 020/2020
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS),
por intermédio de sua Gerência de Projetos, torna público para conhecimento dos
interessados a RETIFICAÇÃO ao TRPJ Nº 020/2020, que tem por objeto o
estabelecimento de processo seletivo para contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de realização de pesquisas quantitativas e qualitativas a
ser realizada com todos os atores envolvidos no Projeto Aedes na Mira e quaisquer
atividades a elas associadas, contendo as seguintes alterações ao referido
instrumento convocatório:
- Nas CONDIÇÕES
HABILITAÇÃO:

PARA

PARTICIPAÇÃO

E

DOCUMENTAÇÃO

DE

Onde se lê: “Poderão apresentar proposta para fins de
avaliação e contratação interessados pessoa jurídica cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto deste Termo
de Referência, com 05 (cinco) ou mais anos no mercado e que
estejam com regularidade fiscal/tributária e previdenciária”.
Leia-se: “Poderão apresentar proposta para fins de avaliação
e contratação interessados pessoa jurídica cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto deste Termo de
Referência, e que estejam com regularidade fiscal/tributária e
previdenciária”.
A Comissão resolve ainda definir a nova data e horário para que
ofertantes
interessados
possam
enviar
suas
propostas
para
compras@conasems.org.br, sendo o intervalo compreendido entre 16:50h (dezesseis
horas e cinquenta minutos) e 17:00h (dezessete horas) do dia 16/11/2020, segundafeira, tendo em vista que a alteração supracitada assim o exige.
No dia 17/11/2020, terça-feira, o CONASEMS analisará a
documentação de habilitação e as propostas de preços recebidas das instituições
interessadas na contratação, e o resultado da análise da documentação de habilitação
e da aferição da melhor proposta será informado imediatamente pelo CONASEMS
diretamente aos interessados proponentes e disponibilizado na internet, conforme
disposto no instrumento convocatório.
Todos os demais termos e condições estabelecidas no TRPJ 020/2020 e
seus anexos, não especificamente emendados nesta corrigenda permanecem
inalterados.
A presente Errata será publicada nesta data no Portal do CONASEMS na
Internet, na seção destinada à publicação dos Termos de Referência da Entidade
http://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/aedes-na-mira/.
Brasília/DF, 12 de novembro de 2020.
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