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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERENCIA: PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 8212021
PROCESSO N°. 0346512021
SOLICITANTE: INOVE MANEJO AMBIENTAL
31.772.88310001-81.

LTDA

—

CNPJIMF

sob o

no

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação PREGÃO
PRESENCIAL
N° 82/2021, Processo no. 03465/2021, o qual tem por objeto
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO,
DESINFECÇÃO,
IMUNIZAÇÃO
E
CONTROLE
MICROBIOLOGICO DE AMBIENTES E SUPERFICIES, COMO PISO, TETO,
PAREDES E MOBILIÁRIO COM EFEITO DE LONGA DURAÇÃO PARA
COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS DEPENDENCIAS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
ALECE, PARA O
PERIODO DE UM (01) ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS”, solicitado pela empresa INOVE MANEJO AMBIENTAL
LTDA
CNPJ/MF sob o no 31.772.88310001-81,, doravante denominada
PETICIONANTE.
-

-

-

—

—

DA ADMISSIBILIDADE
Nos termos do item 15.1 do Edital, em consonância com o art. 40, VIII,
da Lei 8.666/93, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, no prazo
estabelecido, qual seja, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão publica do Pregão, encaminhado ao pregoeiro mediante e
mail. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimentos feito pelo
peticionante ao Edital de licitação, sobre o qual apresentamos resposta nos termos a
seguir:
-

II- DOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO
O peticionante solicitou esclarecimentos arguindo o seguinte:
“Solicitamos, por gentileza, esclarecimentos referente ao PP N° 82/2021:
1. A licitante interessada poderá ofertar seu preço apenas para 01 item.
Exemplo: apenas para o item da sanitização?
2. O item 4.7 do ANEXO 1—TERMO DE REFERÊNCIA consegue fazer a
mesma comprovação do item 4.6. Assim, pode ser entregue apenas o item
4.7?
3. Do item 4.6 e 4.7 do ANEXO 1—TERMO DE REFERÊNCIA, como ire
entregar estes documentos autenticados haja vista que nos são
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disponibilizados apenas o material em formato via PDF? Os laboratórios que
produzem estes produtos são todos em outros estados.
Atenciosamente”
III DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO
O retro citado pedido de esclarecimentos, foi submetido ao árgão requisitante, o qual
se manifestou aduzindo que:
-

“1. No que diz respeito a “ofertar o preço apenas para um item’~ esclarecemos que
não é possíve4 uma vez que o objeto do processo supra citado trata-se de um único
lote, com a finaildade de otimizar a gestão contratual e a execução dos serviços.
Desta forma, todos os serviços deverão ser reallzados pelo mesmo fornecedor~
sendo necessário a apresentação de preços para todos os serviços descritos no
item 3.1 do Termo de Referência;
2. No que se refere aos itens 4.6 e 4.7 do Termo de Referência, esclarecemos que
tratam-se de documentos distintos e que ambos devem ser apresentador
3. Quanto a necessidade de autenticação dos documentos~ transcre vemos o item
9.5 do Termo de Referência, ANEXO 1 do referido processo:
9.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em
original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamen~~
autenticada em cartório. Caso a documentação tenha sido emitida
pela lnterne~ só será aceita após a confirmação de sua
autenticidade.
Desta forma, em se tratando de documentos emitidos pela internet, o aceite estará
condicionado a confirmação de sua autenticidade. Em caso de documentos cuja
original não seja possível a apresentação, por estar em outro estado, a empresa
detentora do origina4 deve enviar cópia autenticada em cartório por correio, ou por
outra forma de envio que melhor lhe convier’:
Isto posto, comunique-se ao peticionante do conteúdo deste
esclarecimento, com a publicação do mesmo no sitio eletrônico da Assembleia
Legislativa do Ceará.
Fortaleza/CE., 20 de setembro de 2021.
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