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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O EOITAL

ILMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Referêncla: Pregão Presencial No 014/20.l9
Processo Administrativo n.' 27.001.082/20t 8 SEC. MUN ESPORTE, LASER EJUVENTUDE

Data: 24 de Abril de 2019

TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,

pessoajurídica de direito privado, lnscrita no CNPI n." 05.060.367/0001-14, situada à

Avenida São Luis Rei de França, n" 04 - quadra 05 - Lote 04 l\lix Center Loja 04, Turú -

São Luis/N4A, CEP: 65.065-470 , por meio de seu representante legal que esta

subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar,

consoante lhe faculta a legislação pertinente e em especial do item 21.2 do sobredito

Edital, o devido ESCLARECII\4ENÍO sobre di5posição contida no ato de convocação

epigrafado, conforme adiante se especifica:

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

objetiva, o que segue:
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8.2 - preenchet hecessdrlamente, os seguintes requlsitos

b) - "conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto,

incluslve marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme anexo /".

Pergunta I Para os equipamentos de informática, quê exigem uma configuração

minuciosa descritas nos tens 1,2,3,4 e I Z do termo de referencia, se faz nêce55ário que
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o fornecedor descreva a marca o modêlo parâ quê seja conferido iunto à5 necessidades

do órgão e que é pedido no edital e termo de referencia, lmpossibilitandô assim que

haja problemas futuros à secretária. Pergunto: é obrgatória a inclusâo de marca e

modelo para os equipamentos de informática, tais como, computadores, notebooks,

impressoras, switch e projetores?

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

qualquer dúvida.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosaraente
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Eduardo Araújo de Queiroga.
Consultor Comercial.


