ESCLARECIMENTO I

Brasília, 13 de março de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 16/2008
Proc. nº: 23000.024763/2007-26
ASSUNTO: Resposta ao Questionamento.
Prezado Senhor,
Em resposta ao questionamento formulado por esta empresa
interessada em participar da licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
1) No item 14 do edital, que trata sobre VISTORIA,
está indicado que a vistoria "PODERÁ" ser efetuada,
não sendo uma obrigatoriedade. Esta informnação
procede?
2) No item 8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, informa
que os atestados apresentados deverão ser
compatível com o objeto do pregão.
Neste item (Atestado) a L.C. MINATO & CIA LTDAME, só não disponibiliza de GARÇOM e LAVADOR
DE AUTO.
Nossa empresa pode participar deste pregão
eletrônico mesmo que apresente o atestado de
capacidade técnica sem estas duas funções?

[...]
RESPOSTA:
Em atendimento ao solicitado passamos a esclarecer como segue:
1)

Sim. A vistoria é facultativa, não podendo ter alegações
posteriores, conforme preceitua o subitem 20.3 do
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

2)

A licitante vencedora deverá apresentar atestado
conforme dispõe a alínea a) do subitem 8.5 do Edital c/c
o subitem 14.1 do Termo de Referência, Anexo I

Eis os conceitos de pertinente e compatível consoante o dicionário
DICMAXI Michaelis Português, respectivamente, abaixo:
“adj m+f (lat pertinente) 1 Pertencente, concernente. 2
Próprio, apropositado. sm V oportunidade.”

“adj m+f (lat compatibile) 1 Que pode existir
conjuntamente com outro ou outros. 2 Que é
conciliável com outro ou com outros (remédios,
alimentos). 3 Bot Capaz de fertilização cruzada. 4 Bot
Que se une fácil e em geral permanentemente (cavalo
e enxerto). 5 Inform Diz-se do dispositivo de hardware
ou software capaz de funcionar corretamente junto
com outro. sm Inform Dispositivo de hardware ou
software compatível. Antôn: incompatível.”

Assim, podemos depreender que:
Pertinência refere-se à demonstração de experiência na execução de
serviços de mesma natureza do objeto, e que Compatibilidade representa uma
característica de similaridade.
Portanto, é livre a participação de qualquer interessado no Pregão,
desde que satisfaça os requisitos de participação.

Atenciosamente,

SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JR.
Pregoeiro

