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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
 
1) EMPRESA CEABA, CNPJ 03.867.889/0001-05. 
 
QUESTIONAMENTO 1: Com relação ao Pregão Presencial n. 09/2020 ( LEITE E COPO) venho através desta solicitar 
o seguinte questionamento abaixo.: SEÇÃO I, 2 
 
b) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S) DE CADA ITEM OFERTADO 
 
2.1.3. Excepciona-se a esta regra a apresentação dos documentos técnicos dos equipamentos ofertados, para os 
quais 
se admitirá a apresentação de fotocópia. 
 
Gostaria de saber se esse documento TÉCNICO é tambem para os itens LEITE E COPO?.  
 
RESPOSTA 1: Os documentos técnicos são para todos os itens da licitação! Verificar o Edital, item 6.2, que 
segue:  
 
6.2. Documento técnico emitido pelo fabricante (item 2, b, da Seção I da Parte II), em língua portuguesa, 
correspondente a cada bem ofertado (marca, modelo e fabricante), que comprove o atendimento deste às 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – ANEXO III a este edital.   
 
6.2.1. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como catálogos técnicos, 
manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações 
técnicas), páginas da internet impressas e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar 
que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante possui especificações técnicas compatíveis com as 
exigências licitatórias.  
 
6.2.2. Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento único 
que englobe, todos as especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos documentos. 
 
6.2.3. Documentos técnicos produzidos por fabricante de origem estrangeira poderão ser apresentados em 
idioma diverso do nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela 
licitante, sob as penas da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 
 
6.2.3.1 Serão considerados não apresentados documentos versados em idioma diverso do português e que 
estejam desacompanhados da respectiva tradução. Considerar a quantidade de 4.000 (quatro mil) usuários, 
prevista no item ´8.1.1" do "ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS", parte integrante do referido 
Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS. ¹: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS INSERIDOS EM SISTEMA ELETRÔNICO EM 10/03/2020, CONFORME 
COMPROVAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. 
 


