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Bom dia,

A empresa ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, inscrita no CNPJ/MF sob o número 22.166.193/0001-98, vem mui
respeitosamente, conforme previsto no instrumento convocatório, apresentar seu QUESTIONAMENTO em face do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 pelos fundamentos que passa a expor:   

Questionamento 01:
Página 04, Edital, Cláusula 03 - do Credenciamento, Item 3.1.2:
" 3.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e todos os atos pertinentes ao
certame, acompanhado do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na
Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga, destacando-os no texto para facilitar a
identificação pela Pregoeira e sua Equipe."

Página 06, Edital, Cláusula 04 - Forma de Apresentação das Propostas, Item 4.3:
" 4.3. As propostas deverão ser apresentadas impressas em uma via, em papel timbrado da empresa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos que possam comprometer sua
interpretação, datadas e assinadas pelo representante legal ou procurador, juntando-se procuração."

Como a procuração já será apresentada no Credenciamento, entendemos que ela dá validade para todo o processo,
inclusive para o representante assinar a proposta.
Sendo assim, NÃO será necessário apresentá-la também no envelope da Proposta Comercial.
Nosso entendimento está correto?

Questionamento 02:
Página 02, Edital, Cláusula 01 - Modalidade e Objeto, Item 1.4:
" 1.4 O interessado em participar poderá realizar visita técnica, facultativamente, até o penúltimo dia útil anterior à
sessão do pregão, devendo agendar a visita com antecedência através dos telefones 11 4589-8874 ou 4589-8987,
sendo que será fornecida declaração de comparecimento pelo IPREJUN."

Para os licitantes que optarem por NÃO realizar a visita técnica, será necessário apresentar no envelope dos
Documentos de Habilitação a Declaração de Não Vistoria?

Aguardo respostas,

Obrigada!

PATRÍCIA JUNQUEIRA
Coordenação Negócios Governo 
Algar Telecom - Sempre Junto 
Ramal: (34) 99685-3960 
cristiane@algartelecom.com.br
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