
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 019/2018  
 

 

Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 21 de março de 2018 às 16h51min que informam dúvidas 
sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos, cumpre-nos a responder: 

 
Pergunta: “Boa tarde, 
 
Em análise ao edital acima indicado, que tem como objeto Fornecimento de Academias 
de Terceira Idade [...], temos as seguintes dúvidas: 
 
1- A dotação orçamentária indicada no edital poderá ser proveniente de recursos pro-
veniente de Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal?  
1.1- Caso seja convênio, tanto Estadual como Federal poderia por gentileza nos forne-
cer o número para consulta? 
1.2- Ainda no caso de convênio, os equipamentos serão solicitados apenas após a libe-
ração do recurso em conta? 
 
2- O edital traz o prazo de entrega das amostras em 02 (dois) dias no item 27.1 e no 
Termo de Referência em 72 (setenta e duas) horas. Qual prazo seria o correto?  
 
3- O Edital informa que o valor Estimado da Compra é de R$ 238.682,85 e ao somar 
todos os itens o valor Total é R$ 368.402,10. Qual devemos se basear?  
4- O Edital traz no Termo de Referência a Documentação Técnica e no Item 11.7 da 
Habilitação. A documentação técnica, devemos apresentar na Proposta ou na Habilita-
ção, já que são elementos de julgamento da proposta?  
 
Att.” Transcrito conforme recebido 
 

Resposta: Caro Senhor licitante, em relação às perguntas nos dirigidas cabe a nós 
responder para esclarecer toda e qualquer obscuridade que vier a ocorrer da interpre-
tação do Edital. Portanto, segue por meio deste as respostas ao pedido de esclareci-
mentos:  
 
1- A dotação orçamentária indicada no edital poderá ser proveniente de recursos pro-
veniente de Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal? Não, trata-se de 
recurso Próprio.  
1.1- Caso seja convênio, tanto Estadual como Federal poderia por gentileza nos forne-
cer o número para consulta? 
1.2- Ainda no caso de convênio, os equipamentos serão solicitados apenas após a libe-
ração do recurso em conta? 
 



 
2- O edital traz o prazo de entrega das amostras em 02 (dois) dias no item 27.1 e no 
Termo de Referência em 72 (setenta e duas) horas. Qual prazo seria o correto? Levar 
em consideração o Termo de referencia. 
 
3- O Edital informa que o valor Estimado da Compra é de R$ 238.682,85 e ao somar 
todos os itens o valor Total é R$ 368.402,10. Qual devemos se basear? Por questões 
de erro de digitação alguns itens saíram duplicados no Termo de Referência, portanto 
estamos corrigindo essa questão imediatamente e o novo edital será publicado em 
nosso site na aba “CIDADÃO – Editais e Licitações” já com as devidas alterações. 
 
4- O Edital traz no Termo de Referência a Documentação Técnica e no Item 11.7 da 

Habilitação. A documentação técnica, devemos apresentar na Proposta ou na Habilita-

ção, já que são elementos de julgamento da proposta? O Item 11 do Edital fala sobre 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e descreve Taxativamente quais deverão ser a-

presentados dentro do envelope de Habilitação. O Termo de Referencia Serve de Base 

para o Edital  

 

Att. 

 

Acreditamos ter sanado todas as dúvidas que nos foram dirigidas. Sem 

mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


