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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 
Processo nº 003.0.10485/2020 
LICITAÇÃO Nº 831067 (Licitacoes-e) 

 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

EMPRESA: PONTO AR 

 
ESCLARECIMENTO 01: “para fins de participação da fase de lances, quando do cadastramento da proposta eletrônica, 
em sistema, relativamente ao Pregão 38/2020, será necessário postar a proposta física em PDF também, ou basta a 
inserção da descrição do objeto no campo adicional, juntamente com o valor global do certame ?” 
 
RESPOSTA: Conforme consignado na Parte II, SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM 
SISTEMA (ANTES DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA), não é obrigatório anexar qualquer arquivo de proposta, nem 
mesmo de habilitação. É necessário e suficiente preencher os campos obrigatórios do próprio sistema. 
 
Portanto, NÃO é obrigatório postar a proposta em PDF, basta a inserção da descrição do objeto no campo adicional, 
juntamente com o valor global do certame no campo apropriado. 
 
Entretanto, não há proibição para o licitante que deseje anexar arquivo mesmo depois de descrever o objeto no 
campo próprio do sistema. O que NÃO pode é deixar de preencher o campo do sistema de forma que possamos 
identificar o valor global e a descrição do objeto. 
 
Vale ressaltar ainda o descrito no item 2 e seu subitem 2.1.1 do edital: 
 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá clicar na opção “OFERECER PROPOSTA” e preencher 
o formulário eletrônico apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, VEDADA A 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPOENTE OU DO SEU(SUA) REPRESENTANTE LEGAL, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
2.1.1O valor a ser incluído pela licitante no campo “VALOR DO LOTE” se refere ao preço total do lote: VALOR GLOBAL 
= Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva + Valor estimado para o fornecimento de componentes 
eletrônicos, NOS TERMOS DESCRITOS NO ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Por fim, esclarecemos que somente será exigido envio de arquivo em PDF da proposta ajustada ao lance ofertado pelo 
vencedor da disputa, após o encerramento desta, via e-mail consignado em edital. 
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