
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016 - SECOM 
 
 

ESCLARECIMENTOS - PARTE 01 
 
 
 
PERGUNTA 1: Os documentos do envelope de Habilitação que serão entregues somente 

após as análises das Propostas Técnicas e de Preço, terão que estar com validade 

referente ao dia 22/11/2016 ou terão que estar válidos na data que será agendada a 
entrega do envelopes de Habilitação? 
RESPOSTA 1: Os documentos referentes à habilitação deverão estar válidos na data de 

entrega do Envelope “E”. 
 
 
PERGUNTA 2: Na página 64 do Edital, item 1.2, letra “b”, é solicitada Prova de 

Regularidade com a Fazenda Estadual onde a empresa for sediada e da Fazenda do Estado 

do Espírito Santo caso a empresa não seja sediada neste Estado. Nossa empresa é 
sediada em São Paulo e não possui filial no Espírito Santo. Indagamos: além da 
Regularidade com a Fazenda de São Paulo também precisaremos apresentar Regularidade 

com a Fazenda Estadual do Espírito Santo? 
RESPOSTA 2: Sim. Em qualquer hipótese, será necessário apresentar a prova de 

regularidade com a Fazenda Estadual do Espírito Santo. 
 
 
PERGUNTA 3: Gostaria de adquirir o edital CR/1/2016. Como posso consegui-lo? 

RESPOSTA 3: O edital pode ser retirado: 1. via internet, no site www.secom.es.gov.br;           

2. gratuitamente, na sede da SECOM, no endereço Rua Sete de Setembro, 362, Ed. 

Palácio Fonte Grande, 3º andar, Centro, Vitória - ES, CEP: 29.015-905, no horário de 09h 
às 12h e 14h às 17h, e mediante apresentação de 01 (um) “CD/DVD” ou “PENDRIVE” 
fornecido pelo interessado. 
 
 
PERGUNTA 4: As respostas a questionamentos serão postadas no site 

www.secom.es.gov.br? Indagamos pois as respostas aos primeiros questionamentos que 
formulamos ainda não foram postadas no site, sendo somente enviadas por e-mail. 
RESPOSTA 4: Todos os pedidos de esclarecimentos serão disponibilizados no site 

www.secom.es.gov.br, nos termos e prazos estabelecidos no subitem 1.5 do edital. Os 
interessados deverão acompanhar as atualizações no site que, para os pedidos de 

esclarecimentos, poderão ocorrer semanalmente. 
 


