
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 142/2019
Prezado Senhor,

Em atenção ao e-mail recebido em 26 de outubro de 2019 às 10h32min, que
informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre
elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta: “Bom dia, Senhores. Gostaria de tirar uma duvida do pregão 142/2019 ref.
quantidades: No arquivo XML esta da seguinte forma

Item 1 confecção de toldo cortina – 950 metros

Item 2 confecção de toldo fixo de lona – 1100 metros

Item 3 conserto toldo – 1000 metros

Já no edital no termo de referencia

Item 1 confecção de toldo cortina – 750 metros

Item 2 confecção de toldo fixo de lona – 900 metros

Item 3 conserto toldo – 800 metros

Quantidade pode considerar pelo XML ou termo?

Aguardo” (transcrito conforme recebido).

Resposta: Caro Sr. Licitante. Respondendo ao seu questionamento, vale
transcrever o texto contido no item 1.3. do edital, o qual diz que:

“1.3. A aquisição do objeto da presente licitação ocorrerá de acordo com as
descrições e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência Nº
154/2019 deste Edital, e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes
quando da elaboração de suas propostas, havendo divergências entre o
quantitativo e/ou sequência do objeto constante deste edital e quantitativo e/ ou
sequência do objeto constante no Sistema AspDigita prevalecerá a sequência e/ou
quantitativo do Sistema AspDigita;.”

Portanto, dever ser levado em consideração pelos senhores licitantes, o constante
do arquivo .xml quando da elaboração da proposta. Verifica-se que os valores estão
de acordo com o que está sendo licitado, somente o quantitativo neste caso que foi
lançado de forma errônea quando da elaboração do Termo de Referência pelo setor
competente.

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,



*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


