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Gmail - PRAZO DE MANUTENÇÃO

CPL SEARH <cplsearh2021@gmail.com>

PRAZO DE MANUTENÇÃO
3 mensagens
DR EMPREENDIMENTOS <drempreendimentos@outlook.com.br>
22 de agosto de 2021 11:07
Para: "cplsearh2021@gmail.com" <cplsearh2021@gmail.com>, "bana77376@gmail.com" <bana77376@gmail.com>, Homero
Grec <homerogrec@gmail.com>
Cc: "robertoaimar66@gmail.com" <robertoaimar66@gmail.com>, Joao Girardi <jcgirardi@hotmail.com>

À Comissão Permanente de Licitações - CPL, Secretaria de Administração.
A DR Empreendimentos Imobiliários, proprietária e Locadora do Prédio situado à Rua Altino Vicente de
Paiva, 210, Monte Castelo Parnamirim/RN, cujo Contrato foi realizado com essa Secretaria, tendo em vista a
publicação do Edital do Pregão Eletrônico nº 30/2021, vem questionar o seguinte:
• Existe um contrato de locação nº 009/2017, aditado em 07/06/2021, cuja vigência é de 48 (quarenta e oito)
meses, que prevê a manutenção do prédio em sua Cláusula Sétima.
• No edital do Pregão acima citado, o prazo contratual é de 12 (meses), não cobrindo o prazo contratual de
locação.
Assim sendo, solicitamos a alteração do prazo da manutenção do prédio para o prazo do contrato de locação, para
que não haja descontinuidade dos serviços.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Att,
TANIA CARLOS

DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Av. Presidente Getúlio Vargas, 251
Santos Reis - Parnamirim-RN Cep: 59141-130
CNPJ: 15.736.098/0001-17 I. E. : 20.410.748-2
Fones: (84) 9 9955-1030 (84) 9 9604-3938
E-mail: drempreendimentos@outlook.com.br

CPL SEARH <cplsearh2021@gmail.com>
Para: DR EMPREENDIMENTOS <drempreendimentos@outlook.com.br>

23 de agosto de 2021 08:24

Prezados, bom dia.
Acusamos recebimento do e-mail com pedido de esclarecimento.
Informamos que, para análise e deliberação pelo setor técnico competente acerca do solicitado, a licitação em questão será
suspensa para que haja tempo hábil, até emissão de posicionamento. Caso comprovadamente necessário, serão realizadas
as devidas alterações e remarcação/publicação de uma nova data para a realização da sessão de disputa.
Atenciosamente,
Mariana - pregoeira/SEARH.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CPL SEARH <cplsearh2021@gmail.com>
Para: DR EMPREENDIMENTOS <drempreendimentos@outlook.com.br>

23 de agosto de 2021 08:53
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