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Na qualidade de potencial interessada no bom andamento deste processo, a
proponente vem solicitar alguns esclarecimentos a cerca da realização deste certame,
visto que fomos uma das empresas que participaram da elaboração dos preços.
Visto a extensão e quantidade de itens, seguem os questionamentos:
1 - Item 7.8.1 - Dos Catálogos - Neste ponto, está sendo solicitado, juntamente com
a proposta de preços o envio de catálogos, folders ou folhetos com imagens
coloridas. Levando em consideração que alguns itens são de fabricação exclusiva
para este processo, e algumas imagens serão meramente ilustrativas, questiono se
será aceito declaração da fabricante quanto ao atendimento ao descritivo técnico,
com folder/catálogo contendo todas especificações pertinentes ao descritivo do
edital?
Solicitamos também a dispensa de catálogo colorido.
2 - Item 7.8.3 - A Análise dos catálogos que será realizada em até 5 (cinco) dias úteis.
Levando em consideração ao princípio da ampla concorrência, e que na condição de
uma das elaboradoras das estimativas de preço, estamos na região SUL do país, essa
condição não ficou clara em qual momento será realizada esta análise, se antes ou
depois da disputa de lance.
Questiono, para que não haja a necessidade de nos deslocarmos até Natal-RN,
apresentar as propostas e depois ser realizada a suspensão para tal análise.
Respeitando esta situação e democratizando o certame, recomendo que seja
solicitado a apresentação de toda a documentação ante a disputa dos lances e logo
após as empresas habilitadas e credenciadas para a disputa, que sejam convocadas
para a disputa.
Sendo questões pertinentes a agregar o bom andamento do processo, solicitamos
as devidas alterações, que seja dado publicidade as mesmas e que assim a data de
realização seja alterada, para as concorrentes tenham tempo hábil.

Aguardo retorno, obrigado!
Atenciosamente,
Luciano Correa da Maia.
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Fone: (41) 3388-3400

