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Informação n.º 29/2018-ULIC        Porto Alegre, 20 de março de 2018. 
 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 21/2018 – 
Esclarecimento 04. 

 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
 
Com relação ao certame em destaque, esclareço que: 
 
 
(1) Proposta inicial: A empresa interessada em participar do 

pregão eletrônico deverá anexar arquivo único, nos formatos referidos no 
Edital, contendo a planilha do Anexo IV preenchida ou similar, com as 
informações e declarações nela constantes, a certidão expedida pela Junta 
Comercial para as empresas que se enquadram como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, bem como os documentos comprobatórios das 
características técnicas (subitem 6.2.c do Edital). Outrossim, foi aumentado 
para 10 MB a capacidade do portal, para anexação de documentos na fase de 
proposta (subitem 6.2 do Edital). 

 
 
(2) Vedação à identificação dos Licitantes: Conforme o 

subitem 7.6 do Edital, “dentro da sala de disputas, os licitantes deverão manter 
a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do 
certame pelo Pregoeiro”. 

 
De outra banda, no item 6.2.”a” do Edital, a proposta deverá 

conter as informações constantes no Anexo IV - Formulário de Proposta de 
Preços, incluindo a identificação do licitante. Outrossim, informamos que o 
envio da proposta com dados do proponente não frustra os princípios da 
impessoalidade, da competitividade e da isonomia entre os interessados, uma 
vez que o portal não permite a identificação das empresas que apresentaram 
proposta, para os demais participantes. 

 
Era o que havia a esclarecer. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Luciano Fernandes Teixeira, 
Pregoeiro. 

Documento assinado digitalmente ·  Chave: ayH1HIY6RqSk2DiK44cI6g@SGA_TEMP · CRC: 27.1419.5245



Documento assinado digitalmente por (verificado em 20/03/2018 17:09:00):

Nome: Luciano Fernandes Teixeira
Data:   20/03/2018 17:05:00 GMT-03:00

__________________________________________________________________________

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico:
"http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento"
informando a chave ayH1HIY6RqSk2DiK44cI6g@SGA_TEMP e o CRC 27.1419.5245.

                                                                                                                                            1/1

Documento assinado digitalmente ·  Chave: ayH1HIY6RqSk2DiK44cI6g@SGA_TEMP · CRC: 27.1419.5245


