MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 12/2019(48500.002883/2019-04)
Data: 26/8/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho em formato “L” e “X”.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 12/2019,
devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta
Quanto ao item 9.1 - apresentação de amostra ou teste de conformidade. No qual solicita uma
amostra de cada item: (estação de trabalho em "L" e Estação de trabalho em "X"). As duas
estações de trabalho contêm a mesma especificação, tanto nas medidas quanto no material
utilizado, alterando apenas o modo de montagem, que é em "L" ou em "X". Não faz sentido enviar
duas amostras com o mesmo material, tendo em vista que o envio da amostra é para análise da
material e qualidade do produto e verificação quanto a sua compatibilidade com as
especificações. Diante disso questionamos quanto ao envio da amostra, se é possível envio de
apenas 01 item (estação de trabalho em "L"), levando em consideração o alto custo de envio de
amostra em curto prazo, sendo que a estação de trabalho em "L" contempla a mesma
especificação e os mesmo material para estação em "X" solicitado no termo de referência.

Resposta
A regra está estampada na cláusula 9.1 do Edital do Pregão Eletrônico, sendo que o licitante,
quando convocado, deverá apresentar amostra do item que estiver classificado em 1º colocado.
No entanto, caso o licitante esteja vencendo os dois itens simultaneamente, e seja convocado
para a entrega de amostras, poderá entregar apenas uma amostra referente ao item 2.
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