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ENC: ARP PARA ASSINAR PE 088 IMPERATRIZ-MA

REAL <contrato@realinformatica.net.br>
Sex, 06/05/2022 12:56

Para: cplimperatriz@hotmail.com <cplimperatriz@hotmail.com>

Cc: RealInformatica_Contrato <contrato@realinformatica.net.br>

Prezados, bom dia.
 
Após análise da Ata nº 011-I /2022, constatou-se que a proposta apresentada para o
processo se encontra vencida desde o dia 11 de abril de 2022, conforme
estabelecido no subitem 6.15 do edital do pregão nº 88/2021, onde se lê: “ As propostas
terão validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida neste Edital ”.
Desta forma, apesar da não obrigatoriedade em assinar a referida Ata, conforme
estabelecido no § 3º, Art. 64 da Lei 8.666/93 e inciso I, Art. 49 do Decreto Federal nº
10.024/2019, não estamos poupando esforços na tentativa de viabilizar a sua
assinatura.
Devido aos últimos aumentos na tabela de preço do produto ofertado, o que está muito
relacionado à pandemia instaurada pela COVID-19, estamos solicitando uma condição
especial junto ao fabricante do equipamento, que precisa de aprovações fora do Brasil, o
que deixa o processo um tanto quanto moroso.
Com isso, visando viabilizar assinatura da supramencionada ata, precisamos de 05
(cinco) dias úteis, ou seja, até a data de 12/05/2022,  prazo esse necessário para
avaliação de preço especial por parte do fabricante, o qual não temos como garantir se
irão conseguir. Infelizmente não temos qualquer capacidade de ingerência nesse
prazo e na sua política de preços.
Sendo assim, caso o órgão concorde com esse prazo, continuaremos a negociação
na tentativa de viabilizar assinatura.
Por fim, aguardamos retorno e, nos colocamos inteiramente à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
Atenciosamente,
 

                            
                             Departamento Governo
                             E-mail: contrato@realinforma�ca.net.br                           
                             Tel : (61) 3968-9898
 
De: Comissão Licitação <cplimperatriz@hotmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2022 11:28 
Para: documentacao@realinforma�ca.net.br 
Assunto: ARP PARA ASSINAR PE 088 IMPERATRIZ-MA
 
Sr. Licitante verificar os dados da empresa e representante, qualquer divergência encontrada nos
comunique para a devida correção. Assine a Ata em todas as páginas, em seguida digitalize e nos
envie a cópia para que possamos dar con�nuidade. 
  
OBS: * A DATA 11 DE MAIO ESTÁ CORRETA.  
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ATA DEVERÁ SER ENVIADA COM ASSINATURA ELETRÔNICA. 
 
NOSSO MODELO DE ATA CONTÉM TODOS OS ITENS DA LICITAÇÃO COM O QUANTITATIVOS DE
PARTICIPANTES DE NÃO PARTICIPANTES, EM SEGUIDA VEM O QUADRO COM O NOME DA EMPRESA
VENCEDORA E SEUS ITENS
 


