
RE: Concorrência Nº 01/2019

Boa tarde, a cer�dão em questão é a emi�da pelo comprasnet, independente do fornecedor ter cadastro ou
não, você pode obtê-la no link:

h�p://www.comprasnet.go.gov.br/paginas/fornecedor/Cer�daoNega�vaEmissao.aspx

At.te

Gerência de Compras Governamentais - GECG 
Secretaria de Estado de  Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Rua 82, nº 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira - 2º andar, Ala Leste
Centro - Goiânia GO - CEP 74.015-908
Fone/Fax (62) 3201-5210

 

De: Scheremeta, Paulo <paulo.scheremeta@arcadis.com>
Enviado: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 16:24
Para: Licitação SEMAD
Cc: Bura�o, Regina; Kakinami, Sueli
Assunto: Concorrência Nº 01/2019
 
À
Comissão Especial de Licitação
Ref.: Licitação – Concorrência Nº 01/2019
 
A ARCADIS LOGOS S.A., interessada em par�cipar da Licitação em referência, vem respeitosamente solicitar
esclarecimento, conforme transcrito abaixo:
O Edital, nos documentos rela�vos à Habilitação, no seu subitem 04.03.09, solicita a Cer�dão do CADFOR-GO (art. 5º e
6º do Decreto Estadual 7.425/11)
Por ser o CADFOR-GO o órgão de cadastro de fornecedores do Estado de Goiás, não emite “Declaração”, mas o CRC, que
é o comprovante de registro cadastral das empresas interessadas em licitar no Estado de Goiás.
Por se tratar de uma “Concorrência”, entendemos que não precisamos estar cadastrados no CADFOR-GO nesta etapa de
licitação.
Nosso entendimento está correto?
No aguardo, nos subscrevemos.
 
Atenciosamente.
 
Paulo A. Scheremeta
ARCADIS LOGOS S.A.
Documentação e Licitações
Tel.: (11) 2180-7030 / 3117-3171
 

Licitação SEMAD

qui 13/02/2020 16:30

Para:Scheremeta, Paulo <paulo.scheremeta@arcadis.com>;

http://www.comprasnet.go.gov.br/paginas/fornecedor/CertidaoNegativaEmissao.aspx
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