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CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N.' OO4/2021

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
COMI,JNICANTE: CERTA ENGENHARIA

(i) Do escorço fático

(ii) Dos questionamentos

Questionamento I - Quanto a autênticação pode ser feita pela comissão até que data e
horrá.rio?

RF],SPOSTA:

A licitante não precisa agendar autenticação de documentos. No edital, exige que as

provas de regularidade deverão ser apresentadas no original ou em cópias. Assim,

caso opte por autenticação feita pelo servidor público da Secretaria de Licitações, é

necessário apenas o comparecimento dois dias antes da sessão, nos horiírios das 09:00

as 1l:00horas.

Questionamento II - Segue Minuta Seguro Participação Conconência Pública Intemacional

n" 00412021 (análise e aprovação).

Aguardamos posicionamento e liberação para emissão de apólice.

É necessário apresentar antes da abeÍura?

RESPOSTA:

Não. A Garantia de Manutenção da Proposta deve ser apresentada junto a proposta

no dia do certame.

INFORMAMOS também, que a Garantia de Proposta exigida é do tipo "sob

demanda" " ou seja pode ser executada caso ocorra um dos motivos abaixo:

{-

A Comunicante, afirmando possuir interesse em paÍicipar do certame em destaque,

apresentou pedido de Esclarecimento sobre alguns itens do Edital.



I l.l A Garantia de Proposta poderá ser executada se:

(a) um Concorrente retirar sua proposta dursnte
o periodo de validade da proposta especiÍicado
pelo Concorrente oul

(b) o Concorrente selecionado:

(i) não assinar o contrato;

(ii) não fornecer a Garantia de Execução do
Contrâto.

Porém na minuta apresentada pela a empresa. só consta como objeto de execução o
fato do "tomador adjudicatário se recusar a assinar o contrato". Portanto, tem que
constar todas as formas de execução constantes na cláusula acima descrita, 'l 

I .1 .

Desta feita, a minuta apresentada não está conforme o solicitado no edital

Questionamento lll - Visita Técnica qual o contato?

RESPOSTA:

O item 9.1 do edital diz o seguinte:

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. o
licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos
serviços, acompaúado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira. das 13h00min às l6h00min. devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (84) 99201-1343.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de setembro de 2021.

João Maria Pereira de Oliveira Soares
luao Maria P' 0' Soares

Presidente da Com isdâ$r$Sà1?À"t" de L icitações.

Publique-se.


