4º ESCLARECIMENTO
PROCESSO Nº 048/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

Questionamos:

PERGUNTA 01: Ratificar nosso entendimento de que o julgamento das propostas será
pelo valor global total para 12 meses?
Resposta: Sim, será levado em consideração o PREÇO GLOBAL ANUAL para efeito
de julgamento das propostas (item 13.1.1. do edital).
PERGUNTA 02: Conforme disposto no site de compras www.licitacoes-e.com.br a
nova modalidade de pregão eletrônico exigido no Decreto 10.024/2019 foi integrada
desde fevereiro de 2020. Desta forma questionamos se a proposta e os documentos de
habilitação deverão ser anexados no referido processo licitatório, antes da abertura da
licitação? Caso a resposta seja positiva, favor esclarecer se a proposta deverá ser
confeccionada no papel timbrado da empresa e com as informações exigidas do licitante
no anexo VI.
Resposta: A proposta e os documentos de habilitação não precisam ser anexados no
processo licitatório antes da abertura da licitação. A proposta de preço eletrônica deverá
ser enviada até a data e horário previstos no instrumento convocatório, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, mediante a opção “acesso identificado”, através da
digitação da senha de identificação da licitante (11.8. do edital). 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
proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação (11.9. do edital).
Os documentos deverão ser remetidos para o e-mail cpl@desenbahia.ba.gov.br no prazo
de 03 (três) horas do encerramento da disputa (15.3. do edital). A licitante detentora da
melhor oferta deverá encaminhar os originais correspondentes ou cópia autenticada dos
documentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do encerramento do pregão, como
condição indispensável para a contratação (15.3.2. do edital), podendo ser enviado pelo
correio (15.3.3. do edital).
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