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16) Os atestados que serão inseridos na nova proposta, deverão ser apresentados também no 

envelope B, que ficou em posse desta comissão desde o dia 28/07/2022. 

Resposta: Não é necessário. As empresas poderão apresentar envelope “B” complementar. É 

importante ressaltar que o envelope B complementar deverá ser entregue no dia 15/08/2022. 

17) Deverão ser autenticados? Se sim, poderíamos agendar qual dia pra CPL realizar tal 
autenticação?  

Resposta: Sim. Os documentos podem ser autenticados nos cartórios ou pela Comissão de 
Licitação.  
 
A Comissão de licitação estará disponível no dia 12/08/2022 às 9:30h.  
 
18) As datas que vamos descrever nas propostas, será alterada para 15/08/2022 ou 
permanece 28/07/2022? 
 
Resposta: Deverão ser alteradas para o dia 15/08/2022. 

19) Estamos entendendo que, na sessão pública designada para o dia 15/08/2022, as 
licitantes desclassificadas poderão apresentar novas propostas contendo os mesmos documentos 
que já apresentaram e, caso queiram, novos documentos complementares com o objetivo de 
atender aos itens do Edital julgados desatendidos, inclusive mais de um atestado para cada item. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Entendimento correto. No entanto, de acordo com o item 14.1.10 do edital somente 
um atestado será pontuado.  

20) Estamos também entendendo que, após o novo julgamento da classificação das licitantes, e 
das propostas de preço das empresas classificadas, a Comissão de Licitação abrirá prazo para a 
apresentação de razões de recurso, conforme previsto no item 15.2 do Edital, oportunidade na 
qual serão franqueados aos licitantes (i) a motivação do julgamento, bem como (ii) a 
documentação dos demais licitantes para o exercício da ampla defesa. Nosso entendimento está 
correto? 

Resposta: O prazo do recurso ocorrerá após a decisão final da Comissão, conforme o item 15.2 do 
edital.   


