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OBJETO: Aquisição de abrigos metálicos para os medidores e os componentes constituintes dos 
Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo 2 - Termo de Referência.   

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante solicita:   

“Solicitamos confirmar se o Pregão Eletrônico Nº 003/2018 é Menor Preços por item, lote ou 
Global.”  

Resposta: Menor Preço por ITEM.    

 

Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:  

“Caso o pregão seja do tipo menor preço por item ou lote, perguntamos se a disputa de lances 
será simultânea, ou seja, de todos os grupos (1 à 3) ao mesmo tempo, necessitando que o 
licitante apresente lances para todos os itens concomitantemente.” 

Resposta: A disputa será SIMULTÂNEA, com abertura dos Itens à medida em que forem 
analisadas as propostas. 

 

Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:  

“Encontramos uma divergência entre o item 7.2 do Edital e o seu subitem “a” uma vez que: Se 
na colocação da proposta não pode haver identificação da licitante, como iremos inserir a Marca, 
Modelo e Referência do item cotado sem que isso aconteça? Favor esclarecer.” 

Resposta: A marca a ser colocada é a do produto/item a ser fornecido, não do fornecedor. 

 

Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:  

“Identificamos que foi disponibilizado, entre os documentos do Edital, o Anexo J – MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA  HABILITAÇÃO. 
Porém, em momento algum do Edital esta declaração é exigida como, por exemplo, o Anexo I - 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL, solicitado através do item 
11.3.5 do Edital. Sendo assim, solicitamos esclarecer se o Anexo J deve ser apresentado 
juntamente com o Anexo I ou se não é necessário a apresentação desta declaração.” 
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Resposta: Se o documento consta como anexo, porém não é exigido, a apresentação do mesmo 
fica facultada ao licitante.  

 

Esclarecimento 5:  

Licitante solicita:  

“Solicitamos informar qual o prazo para manifestação de intenção de recurso no sistema após 
declarado o vencedor.” 

Resposta: Mínimo de 30 (trinta) minutos após declaração do vencedor.  

 
 
 
João Pessoa/PB, 04 de maio de 2018.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


