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Resposta ao Questionamento Nº SEI 0072612/2019

Em 19/07/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
PROCESSO SEI: CIJ.00664/2019

1ª Pergunta: O Edital descreve uma planilha com itens bem específicos que devem constar no atestado, porém também diz que devemos comprovar a
aptidão no desempenho de atividades pertinentes, compatíveis e de natureza semelhante em características com o objeto da licitação. Executamos uma
Ata muito semelhante pela Defensoria Publica do Estado de São Paulo, porém no atestado não há o descritivo detalhado de item a item instalados.
Estamos preocupados em participar de todo o processo e por não apresentar um atestado que contenha o nome específico do item sermos inabilitados.
Poderiam por gentileza avaliar se nossos atestados de capacidade técnica atendem e não serão motivo de desclassificação? (seguem em anexos)
Resposta à 1ª pergunta: Não, tal conduta irá ferir a isonomia e impessoalidade do certame. A análise dos documentos de habilitação é realizada em fase
própria do pregão. Aconselhamos que seja juntado pela licitante, o máximo de atestados de capacidade técnica, visto que é permitida a somatória de
atestados. Se há dúvidas quanto a nomenclatura, sugerimos que sejam apresentadas as cópias de contratos ou atas de registro de preços de que derivam
os atestados, para que possam ser usadas em caráter de diligência para comprovar de que trata-se do mesmo objeto da licitação em questão.

2ª Pergunta: Outro questionamento seria em relação ao caminho para acessar os documentos referentes ao pregão. Através do site não estou
conseguindo localizar os anexos disponíveis e os questionamentos que estão sendo enviados. Poderiam por gentileza me orientar?
Resposta à 2ª pergunta: Todas as informações relativas a este pregão presencial estão publicadas no portal da CIJUN (https://cijun.sp.gov.br/comprase-licitacoes/pregao-presencial/). Os pregões são publicados por ordem decrescente de numeração, devendo ser realizada a busca pela informação Pregão
Presencial nº 63/2019.

3ª Pergunta: Qual a quantidade que devemos considerar de infraestrutura (eletrodutos, dutos, aéreo) para esse lançamento de cabos ópticos de 5.000m?
Resposta à 3ª pergunta: A informação consta no Item 8.7. Passagem e Lançamento de Cabo Óptico que trata sobre esta questão em específico.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em 22/07/2019, às 08:51, conforme art. 1º, § 7º, da Lei
Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0072612 e o código
CRC 521753BE.
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