
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2021

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de película refletiva grau
engenharia prismático e grau técnico, e máquina de recorte, para sinalziação
viária.

1. QUESTIONAMENTO

A Daoming Brasil Tecidos e filmes refletivos, inscrita no CNPJ 14.089.982/0001-44,
situada na Rua Alziro Ciccheto, 160 – Distrito Industrial, Vinhedo/SP, vem por meio
deste fazer alguns questionamentos a respeito do Pregão Presencial 23/2021, para
viabilizar a participação nesse respectivo processo de fornecimento de películas
refletivas.

1) Os documentos que serão feitas assinaturas terão validade se apresentados
com assinatura digital ? Visto que a DM está num local de grande distância da
licitação e pode não ter tempo hábil para garantir a assinatura física e
autenticação em cartório, visto as restrições devido a pandemia da covid-19
onde a empresa mantém alguns funcionários de grande importância em
assinaturas, em casa e o cartório com hora marcada.

2) Referente ao item 13.2, visto as burocracias (aferição de qualidade,
separação, faturamento, entre outros) internas para liberação de pedido e a
distância da empresa para esse órgão, caso a empresa venha ser ganhadora da
licitação, gostaria da possibilidade de prorrogação na data da entrega para 10
(dez) dias após a data de recebimento da ordem de fornecimento.

1) RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 01.
Os documentos que serão feitas assinaturas terão validade se apresentados com

assinatura digital: Sim, desde que enviado juntamente com eles um pendrive com os
documentos assinados digitalmente para que o pregoeiro possa verificar a assinatura
através de site que fazer a conferencia da veracidade da assinatura digital.

Ressalto que a empresa licitante deve prestar todas as informações para que o
pregoeiro verifique a assinatura, bem como o site e outros.

Ressalto que o pregoeiro nao se responsabiliza caso não consiga verificar a
assinatura.

Ressalto ainda que nesse caso o pendrive não será devolvido a empresa, pois ele
fara parte da habilitação no processo.

2) RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 02.
No edital

ONDE LÊ:



13.2. As entregas dos produtos deverá ocorrer de forma parcelada no prazo máximo
de 03 (três) dias após o recebimento de cada ordem de compra do Departamento de
Compras da SURG, a entrega deverá ocorrer no Almoxarifado da Surg, sito à rua
Afonso Botelho nº 63, bairro Trianon, em Guarapuava - Paraná, CEP 85.012-030, no
horário das 08h as 11h e das 13h as 18h, conforme as quantidades solicitadas. A
Contratada deverá, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar
data e horário para a entrega do material pelo telefone (42) 3630-0500.

LEIA-SE

13.2. As entregas dos produtos deverá ocorrer de forma parcelada no prazo máximo
de 10 (dez) dias após o recebimento de cada ordem de compra do Departamento de
Compras da SURG, a entrega deverá ocorrer no Almoxarifado da Surg, sito à rua
Afonso Botelho nº 63, bairro Trianon, em Guarapuava - Paraná, CEP 85.012-030, no
horário das 08h as 11h e das 13h as 18h, conforme as quantidades solicitadas. A
Contratada deverá, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar
data e horário para a entrega do material pelo telefone (42) 3630-0500.

ATENÇÃO: O documento solicitado na letra “U” do item VII - DA HABILITAÇÃO, que
solicita “Declaração de Faturamento emitida pelo contador da empresa licitante,
conforme anexo VI”. Somente será exigido para as MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI e EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Guarapuava/PR. 29 de junho de 2021.

PAULO CEZAR TRACZ
Pregoeiro Oficial


