
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 474/2021
EDITAL SEI Nº 0011428707/2021 - SAP.UPR

 

Objeto: aquisição de licença de software AutoCAD, conforme especificações técnicas.

 

Pedido de Esclarecimento 4 - Recebido em 12 de janeiro de 2022, às 10h44min.
Questionamento 1: “h) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de
fornecimento de produto compatível com 50% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter
descritivo do(s) item(ns) e quantidade;". O item que está sendo cotado para o edital é o Architecture
Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription, para
que eu possa certificar que estou apto preciso da metade dos itens, desde que seja o Software que será
utilizado o ano não importa, já que precisa ser compatível, ou seja, o mesmo/igual ou semelhante,
certo?"
Resposta: Inicialmente ressaltamos que, não realizamos análise prévia quanto a aceitabilidade de documentos.
Estes serão analisados no momento oportuno, juntamente aos demais documentos de habilitação exigidos no
instrumento convocatório. Quanto a exigência do subitem 10.6, alínea "h" do edital, esclarecemos que deverá
ser apresentado atestado de capacidade técnica, que comprove o fornecimento de produto compatível com o
objeto dessa licitação, ou seja, com características similares ao objeto licitado, conforme quantitativo mínimo
exigido no edital. 
 
Vitor Machado de Araújo
Pregoeiro
Portaria 322/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Vitor Machado de Araujo, Servidor(a)
Público(a), em 13/01/2022, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0011632619 e o código CRC C88EC5C9.
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