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Bolsa Eletrônica de Compras SP Perguntas Frequentes  Fale Conosco 
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Referente ao Item 4.2.3 do Edital AMOSTRAS 04/03/2021 16:57:49

3 PONTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE METAL 

Conforme Item 4.2.3 do EDITAL será solicitada Amostra/catalogo no prazo de 2 dias uteis ao possível
vencedor do pregão, portanto no edital não consta nenhuma imagem, desenho ou projeto do referido item,
e só pelas Especificações Técnicas do Termo de Referência é impossível produzir uma amostras, visto que
o mesmo especifica que será vários layout por demanda. 
 
Dito isto vem a pergunta: A amostra poderá ser alguma que nós já fabricamos, conforme nossos Atestados
de Capacidade Técnica. 
 
Ou estes Troféus nunca foram produzidos, caso se já foram produzidos e as Amostras tenham que ser
iguais as edições anteriores, só teram amostras as empresas que já produziram, sendo assim o Pregão
estará beneficiando as mesmas, ou seja sendo direcionado. 
 
Desde já, Grato e pela atenção

Rogerio Lovantino da Costa 09/03/2021 10:26:07

Prezado licitante, bom dia! 
 
A fim de dirimir vosso pedido de questionamento segue a resposta: 
 
As amostras apresentadas poderão ser itens já produzidos anteriormente, desde que atendam as
especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital. 
 
As amostras aprovadas dos itens da empresa vencedora do certame ficarão retidas para posterior
conferência, quando do recebimento do objeto e devolvida após conclusão no aceite dos produtos, ou seja,
no término da vigência da Ata. 
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
46.377.222/0001-29
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