
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

Sao Bernardo do Campo, 8 de dezembro de 2017. 

Prezados Senhores, 

Em resposta aos questionamentos formulados por mensagem eletrénica pela empresa GS 

DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -— EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

07.169.751/0001-85, temos a esclarecer: 

Ref.: Pregao Presencial n° 35/2017. Objeto: Aquisigdo de mobiliario corporativo com o 

fito de substituir os atuais méveis da Biblioteca da Faculdade de Direito de SAo Bernardo 

do Campo. 

PERGUNTA 1: Quando da fase de orcamentos, foi feita a requisigao 61/2017 Anexo | que 

pedia que os produtos possuissem laudos ASTM, INMETRO, NBR 11003, 8094, 8095, 

10443 que neste edital nao foi pedido. Ele sera exigido em algum momento? 

  

RESPOSTA 1: Nao. 

PERGUNTA 2: Os moveis para o lote 1 podem ser desmembrados? Separando as 

estantes das mesas e divisores? 
  

RESPOSTA 2: A empresa interessada apresentara Proposta Comercial para o lote de seu 

interesse, devendo indicar prego para todos os itens que comp6dem o lote, nos termos do 

subitem 7.5.4 do instrumento convocatario. 

PERGUNTA 3: O atestado de capacidade técnica pode ser emitido pelo fabricante e 

anexado ao processo pela empresa participante? 

RESPOSTA_ 3: Nao. A comprovagao da qualificagéo técnica operacional dar-se-a 

mediante a apresentacao de Atestado(s) ou Certidao(6es) expedido(s) por pessoa juridica 

de direito publico ou privado em nome da proponente. 

  

  

Pregdo Presencial n° 36/2017. Objeto: Fornecimento e a instalagao de mobiliario para a 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo. 

PERGUNTA 1: Para o edital 36, nado ha nenhuma meng¢ao ao atendimento das normas 

ABNT e tampouco exigibilidade de laudos técnicos qualitativos quanto a garantia, 

durabilidade e origem dos produtos. Em algum momento eles serao exigidos? 

  

RESPOSTA 1: Nao. 

  

PERGUNTA 2: O atestado de capacidade técnica pode ser emitido pelo fabricante e 
anexado ao processo pela empresa participante? 
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

RESPOSTA 2: O Edital de Pregao Presencial n° 36/2017 nao exige Atestado(s) ou 

Certidao(6es) para a comprovagao da qualificagao técnica operacional. 
  

  

‘Michelle Heleno-Atauijo de Mello 
Pregoeira


