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1 anexo

Inicialmente, solicito informar a qual Certame está direcionada a sua pergunta, para que possamos
subir o pedido de esclarecimento no Comprasnet.

Ademais, em resposta ao seu questionamento, esclareço que os catálogos, folders, certificações e
declarações técnicas dos equipamentos, quando cabíveis, deverão ser enviadas no comprasnet,
juntamente com a proposta e os documentos de habilitação da empresa.
Com efeito, infere-se do Anexo III do Termo de Referência, que o Modelo de Proposta possui uma
tabela final, onde é solicitado a correlação dos documentos que comprovem o atendimento de cada
uma das especificações detalhadas do objeto, os quais devem estar anexados aos documentos de
habilitação da licitante.

Atenciosamente,

Kely Dutra
Pregoeria
SSPDF
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Ao
At. Sr. Pregoeiro
 
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO         
           QUESTIONAMENTO AO EDITAL
 
Prezado Senhor, 
 
Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação: Visando o pleno atendimento ao Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta
inicial (antes da abertura do certame) não serão exigidos catálogos, folders , Certificações e declarações
técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances,
Está correto nosso entendimento ?
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