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ESCLARECIMENTO 01 
 
Pergunta 1). Em editais anteriores, no momento do primeiro envio da proposta (inclusão inicial no 
compras.net) não deveria ter a identificação da empresa (logomarca) nos documentos, principalmente na 
proposta. Isso procede? 
Resposta 1) A proposta a ser anexada deve seguir o modelo descrito no Anexo II do Edital. No preenchimento 
da descrição do objeto da proposta, não deve haver citação que possa identificar a licitante, pois, a descrição 
é de acesso público. 

Pergunta 2). No envio da proposta (inclusão inicial no compras.net), não é necessário o envio dos subitens 
18.2 da qualificação técnica? 
Resposta 2). Errado, os documentos de habilitação da empresa (Itens 11.7 e 11.8) devem ser anexados 
juntamente com a proposta inicial. EXCETO OS DOCUMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA (item 11.8.2) OS 
QUAIS SERÃO EXIGIDOS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

Pergunta 3) O envio dos DIPLOMAS para o Sistema Compras.net deve ser em formato PDF. Devem ser em 
cópia autenticada, correto? Como devemos proceder com os DIPLOMAS EMITIDOS em formato DIGITAL? 
Resposta 3). Não há necessidade de autenticação das cópias, desde que devidamente assinados e datados. 
Eventuais dúvidas sobre a originalidade ou conteúdo poderão ser objeto de diligencias futuras por parte da 
EPE. Os formatos digitais serão aceitos, se assinados digitalmente e com autenticação verificável. 
 
Pergunta 4: No edital não consta referência quanto a data de emissão ou prazo de expiração de atestado. 
Para confirmação e devida documentação correta, há alguma restrição quanto a data de emissão do atestado? 
Resposta 4: As licitantes devem atender os requisitos descritos no item 12 do Termo de Referência – Anexo 
I do Edital 

Pergunta 5). Se formos a melhor classificada, na elaboração da proposta tendo como base do anexo ii do 
edital pe.epe.020.2021, devo descrever todo o conteúdo do anexo i – termo de referência ou apenas citar 
conforme modelo do anexo ii, item 1? 
Resposta 5). As licitantes devem utilizar o modelo de proposta descrito no Anexo II do edital, tanto no 
cadastramento de sua proposta inicial, quanto numa eventual solicitação do pregoeiro. 

Pergunta 6). No item 11.2, o pregoeiro irá verificar de forma online os itens 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 ou 

devemos enviar essa documentação como anexo? 

Resposta 6) A citada documentação será verificada pelo pregoeiro. Porém, nada impede que a licitante os 

anexe juntamente os demais documentos de habilitação, concomitantemente com o cadastramento da 

proposta inicial. 

 


