
 

 
Adendo Esclarecedor  

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 118/2015  
 
 
Prezados Senhores,  

 

 

Em atenção ao e-mail de 30/11/2015 às 13:24 h  que informam dúvidas sobre condi-

ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimen-

tos,com apoio do setor que formulou o Termo de Referência supracitado, cumpre-nos a 

responder: 

Pergunta: ITEM 9.1.1- LETRA 'A' - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRE-

ÇOS- SOLICITA-SE: 

a) Indicação da MARCA, especificações, e, se houver CERTIFICADO ISO, além de 

quaisquer outros elementos que possibilitem evidenciar, com absoluta clareza, o mate-

rial 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 en-

tre o material ofertado em folder ou prospecto e aquele entregue naCMP, serão consi-

derados aqueles constantes no folder; PERGUNTA-SE:Será obrigatório a apresenta-

ção de Prospectos dos equipamentos ofertados? 

 

Resposta: 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 característi-

cas com as especificações descritas pelo Anexo I, deste Instrumento Convocatório; 

Pergunta: DAS ESPECIFICAÇÕES:Na descrição de alguns itens são colocadas mar-

cas sugeridas.PERGUNTA-SE:Será aceito por parte dessa Prefeitura somente as mar-

cas sugeridas por Vsa. ?  



 

 

Resposta: Serão aceitas marcas de igual qualidade a sugerida ou de qualidade supe-

rior. 

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais 

também estamos dando ciência às demais licitantes. O edital com este anexo esclare-

cedor encontra-se a disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua 

Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

*Mirna Heckler Braff 

Coordenadora de Licitações 

 

 

 

 

 

*Original assinado nos autos do processo. 


