ESCLARECIMENTO I
Brasília, 30 de junho de 2009.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 27/2009
Proc. nº: 23000.016798/2008-72
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar
da licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
Conforme exigido no item 8.1.4, qualificação técnica e item 14 do Termo
de referência do Anexo I, entendemos que as vistorias terão que ser
executadas por um responsável técnico devidamente comprovado através
de registro na entidade competente – CRA. Esta correto nosso
entendimento ou estas vistorias poderá ser feita através de um
representante devidamente credenciado?
No item 04, o prazo de vistoria é de até 03 (três) dias úteis antes da data de
abertura do certame, e neste caso, o limite máximo para vistoria será dia
02/07/2009. Desta forma, solicitamos a possibilidade de agendarmos as
nossas 6 (seis) vistoria à unidade das instalações físicas para o dia
01/07/2009. É possível?
Estamos tentando enviar o Termo de retirada do Pregão Eletrônico nº
27/2009, através do fax (61) 2104-9213, porém o mesmo ao iniciar o
chamado, a ligação cai. Já tentamos por diversas vezes. Existe um outro
número? (segue provisoriamente em anexo).

[...]
RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro
encaminhou cópia do questionamento à Coordenação Geral de Infraestrutura/DTI, deste Ministério,
para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos do
Memorando n° 688/2009/MEC/SE/DTI/CGI do dia 29 de junho de 2009, conforme transcrição
abaixo:
[...]
Em resposta ao memorando 81/2009, sobre ponderações feitas pela (...),
informamos que a Vistoria poderá ser feita por qualquer pessoa autorizada
e identificada da empresa, e que o prazo final para a vistoria das empresas
será no dia 07/07/2009.

[...]

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações
acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita.
Atenciosamente,

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
Pregoeiro

