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OBJETO: Aquisição de fluído odorante, 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 questiona:   

“Sobre os anexos Q10 e R, em qual momento deverão ser apresentados?”.  

Resposta:  

O Anexo R trata do Modelo de Garantia Contratual, e o Anexo Q10 trata da Garantia 
Contratual prestada ao Contrato.  
De forma prática, o Anexo R do Edital, quando prestado, será apenas pelo vencedor da 
licitação, no momento da contratação, e se tornará o Anexo Q10 do Contrato. 
 
 
Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:   

“Sobre o Anexo G é necessário substituir os dados da fórmula por números que mostre o 
resultado ou basta anexar os documentos desta comprovação? Em que fase este anexo deve 
ser apresentado?”.  

Resposta:  

O Anexo G trata-se de Documento de Habilitação, contento os índices de liquidez para 
Qualificação Economico-financeira do licitante. Deve contemplar os valores contidos no 
balanço patrimonial apresentado, sendo calculados os índices pela licitante e confirmados 
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome 
e do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade.  
 
 
Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:   

“No edital consta citação de fornecimento de documentos da sede, mas o fornecimento do 
produto será pela filial. De que forma citaremos esta segunda? Apenas no preâmbulo do 
contrato, caso a empresa saia vencedora?”.  
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Resposta:  

Caso o licitante vá participar com a matriz e fornecer o material por uma filial, deverá 
encaminhar documentos de habilitação pertinentes às duas unidades.  
 

 

 

 
 
João Pessoa/PB, 01 de fevereiro de 2021.  
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


