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PEDIDO DE ESCIáRECIMENTO SOBRE O EDITAL

tLMo(A) SENHoR(A) pREcoEtRo(A) DA coutssÃo pERMANETS oe ucraçÃo
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.02.00.1 36/201 9- SEFAZGO
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Referêncla: pnEcÃo PRESENCTAL N' I I 612O19-CPL

Data: 06 de Novembro de 2019
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TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIçOS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, lnscrita no CNPJ n." 05.060.367/000.|-14, situada à Avenida São Luis Rei de

França, no 04 - quadra 05 - Lote 04 Mix Center Loja 04, Turú - São Luis/MA, CEP: 65.065-

470, representante legal infra assinado, vem respeitosamente à presença de Vossas

Senhorias, a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente e em especial do

item l7 do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de

convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

Servimo-nos do presente expediente para solicitar que seja esclarecido, em linguagem

objetiva, o que segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, através da SEFAZGO está promovendo licitação na

modalidade Pregão Presencial N" I l6/20.l9-CPL, visando "Aquisição eventual e futura de

MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMATICA, para atender as necessidades da

Secretaria de Planejamento Fazenda e Cestão Orçamentária - SEFAZCO conforme

especificações e quantitativos descritos no Anexo I e Termo de Referência".

I - Em relação ao tipo de licitação, ltem l2

l2.l - Esta licitação é do tipo Menor Preço por item, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente;

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições no
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;
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12.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente.
Classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e

condições no edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

Pergunta l:A planilha de preços esta descrita em "Lotes" de I a 3, cada lote dispõe de

vários itens, ficou um pouco confuso sobre o tipo de licitação a ser realizado, se por item
ou por lote como diz na planilha de preços.

No nosso entender: os Lances serão por item, primeiramente será aberto a disputa primeiro
do lote 1, onde será disputado, item por item, todos os 50 itens do lote, logo em seguida a

abertura do lote 2, contendo o item 51, e por ultimo o lote 3 com os restantes dos itens de

52 a 79 a serem disputados de I a l. Nosso entendimento esta correto?

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto

desenvolvimento do certame, rogamos, seja o mesmo prestado dentro do prazo legal, à

contar do seu recebimento.

Cratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de

qualquer dúvida.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

u§v}'rrd-
Viviane de Pau ma

Ass istente Ad ministrativo
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