RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 109/2015

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 10/11/2015 às 15:51 h que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos,com apoio do setor que formulou o Termo de Referência supracitado, cumpre-nos a
responder:

Pergunta: 1) Em relação ao pregão acima citado, gostaríamos de questionar quanto a
apresentação de Laudo Técnico e Boletim técnico.
no item 9.1.1 Letra "A" " a) Indicação da MARCA, especificações, e, se houver CERTIFICADO ISO, além de quaisquer outros elementos que possibilitem evidenciar, com
absoluta clareza, o material ofertado, bem com apresentação de amostra, quando solicitado, prospectos e/ou folder técnico, explicativo, contendo todas as especificações
técnicas de cada um dos itens cotados, para melhor visualização do objeto ofertado.
No caso de divergência entre o material ofertado em folder ou prospecto e aquele entregue na CMP, serão considerados aqueles constantes no folder;"
Não deixa claro se é necessário ou não a presentação da amostra ou folders ou boletim técnico. E ainda na descrição do material esta solicitando a apresentação do laudo
técnico.
2) Só que em nenhum momento está esclarecido em qual fase esse Laudo deverá ser
apresentado. Se na habilitação ou na entrega dos materiais.
Sendo que aí na documentação item 11.7 letra "b" está sendo solicitado o boletim técnico do material, Ou seja está um pouco confuso as informações dentro do edital.

Resposta: 1 ) “26.1. As licitantes deverão encaminhar a PREFEITURA, se solicitadas,
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, amostras, prospectos e/ou folder técnico,
dos produtos cotados que serão analisadas pelo setor requisitante, para fins de verificação e manifestação, sobre a qualidade do produto e quanto à adequação das características com as especificações descritas pelo Anexo I, deste Instrumento Convocatório;
2) Os laudos técnicos solicitados nas especificação dos itens deverão ser entregues
dentro da proposta de preço.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais
também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff
Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo

