
 
 

Capinzal/SC, 22 de agosto de 2017 

 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 – Esclarecimento 01 

 

Prezados participantes, 

Em atenção à consulta formulada por empresa(s) interessada(s) no referido processo, seguem 

esclarecimentos da comissão de licitação: 

 

Questionamento 01: 

“Determina o edital que será necessário a apresentação de amostras, caso o pregoeiro 

solicite, conforme descrito abaixo: 
 “9.1 – Sempre que entender necessário, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação 

de amostra (s) ou prospecto(s), dos produto(s) cotado(s), devidamente identificada(s), 

de acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de controle de 

qualidade.” 

“10.3 – Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste 

Edital (quanto à proposta e à habilitação) e, que a amostra apresentada, caso solicitada 

no decorrer do processo, tenha sido tecnicamente aprovada, a licitante será declarada 

vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto.” 

No entanto, não deixa claro se deve levar a(s) amostra(s) no dia da abertura do certame, ou 

se o pregoeiro irá estabelecer um prazo para o vencedor do certame apresentar a(s) amostra(s). 

Desta feita, questionamos: É necessário a apresentação da(s) amostra(s) no dia da abertura 

do certame ou o pregoeiro irá estabelecer um prazo para o vencedor apresentar a(s) amostra(s)?” 

 

Resposta Questionamento 01: 

Conforme explícito no referido Edital, em seu Anexo I, Item 1.2.5, TODAS as características 

gerais exigidas pelo comprador deverão ser comprovadas pelos proponentes, através de catálogo 

técnico do medidor que deverá obrigatoriamente ser anexado à proposta técnica. 

Solicita-se especial atenção ao disposto no Anexo I, Item 2.4, que informa que toda 

documentação técnica comprobatória exigida, deverá fazer parte do envelope de proposta técnica.  

Dessa forma, entendemos que os documentos supracitados são suficientes para comprovação 

das características do item a ser adquirido sem apresentação de amostra no dia do pregão presencial. 

Lembramos ainda que no ato do recebimento do produto, o comprador poderá recusar os 

mesmos se constatado divergências entre o informado na documentação técnica e o apresentado, 

conforme especificado no Item 13 - condições de pagamento e recebimento.  

 

 

 

 

 


