
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 

QUESTIONAMENTO 2 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2020 

 

PERGUNTA: 

No item 1.3 Qualificação Técnica, comprovada através de: 

b) declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das 
obrigações objeto da 
licitação (Visita Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante 
da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV). 
b1) As licitantes que dispensarem a realização da visita técnica deverão 
apresentar, junto com os documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, 
declaração formal de que estão cientes das condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo 
constante da PARTE II deste instrumento, não podendo se eximir, 
posteriormente, das obrigações assumidas ou reivindicar qualquer alteração 
contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades do objeto 

Na página 19 do Edital “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS 

TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA)”, na opção “OU” para as empresas que 
dispensarem a Vistoria Técnica, está com o texto repetido da primeira opção, para 
empresas que optarem pela Vistoria. 
Entendemos que houve um erro de digitação e que se apresentarmos essa Declaração 
com o texto abaixo será aceiro por essa Comissão de Licitação: 
Declaro, em atenção ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 
015/2020, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 
9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a 
realização de VISITA TÉCNICA, com o que não poderei alegar 
desconhecimento supervenientemente. 
Relação das peças com defeitos preexistentes que serão substituídas: 
DELL EQUALLOGIC CONTROLLER BATTERY – PN KYCCH – Quantidade: 
04 
Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 2 

Prezados Senhores, 
Boa tarde. 
Informamos para os devidos fins que foi realizada a atualização do anexo 
mencionado e republicado o Edital.  
Informamos ainda que o Pregão Eletrônico n° 15/2020 após alteração ocorrerá 
em nova data. 
Segue publicada a nova data para realização da sessão pública, conforme 
publicação em anexo.  
      
Nos colocamos à disposição para os esclarecimentos e/ou informações que se 
fizerem necessários. 
Comissão Permanente de Licitação 
Defensoria Pública do Estado da Bahia 


