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CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 

Esclarecimento nº 11 
 

Questionamento: 
 
Recebemos o seguinte questionamento da empresa Memora, sobre a licitação em epígrafe:  

 

Questionamento 1 Conforme estipula o item 2.1 do Edital da licitação em epígrafe, a agenda 

de recebimento e abertura dos envelopes relativos à Habilitação, à Proposta Técnica e à 

Proposta de Preços, dar-se-á na data de 30 de março de 2021 às 10h no SCN Quadra 02 Bloco 

A, 2º Andar, Salas 201 a 204 - Edifício Corporate Financial Center - Brasília–DF - CEP: 

70712-900. Em razão das medidas restritivas de enfretamento à pandemia da COVID19, 

solicitamos esclarecer: Questionamos se a referida sessão pública de abertura dos envelopes 

ocorrerá no formato presencial na data hora e local constante do item 2.1? Caso a abertura da 

sessão pública de abertura dos envelopes não ocorra no formato presencial, em seguindo 

formato virtual on-line, solicitamos esclarecer e informar meio(s) de acessá-la para 

participação das licitantes nesta licitação.  

 

Questionamento 2 Há hipótese da realização virtual da sessão de abertura dos envelopes em 

formato virtual on-line, seguindo o procedimento de agendamento para entrega do 

credenciamento e dos envelopes nos moldes constantes do item 20.18 do Edital da licitação 

em epígrafe, entendemos que todas a licitantes interessadas em participar da presente licitação 

deverão efetuar o agendamento para entrega dos envelopes até a data de 25 de março de 2021, 

e a agenda de entrega dos envelopes podendo ocorrer até às 10:00h do dia 30 de março do ano 

corrente. Nosso entendimento está correto? 
 
Respostas: 
 
Em resposta a Comissão manifesta o seu entendimento, conforme segue: 

A princípio, abertura do certame será somente de forma presencial, na data e local estabelecidos 
no Edital, podendo as licitantes enviarem representantes ou, não querendo, entregar os seus 
envelopes na sede da Funpresp-Exe, cujo setor de protocolo está em funcionamento nos dias 
úteis, a partir de 24/03/2021, no período compreendido entre 09 às 18 horas, com previsão de 
permanecer prestando atendimento até a data de abertura do certame. 

Outrossim, no caso de estabelecermos nova data de abertura do certame, cuja opção está sob 
análise, o setor de protocolo da Fundação funcionará em dias e horários úteis nos moldes 
informados, com antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis. 

 
Brasilia, 23 de março de 2021. 
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Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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