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Teofilândia

Licitações

ESCLARECIMENTO Nº 001 AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021
Nos foi apresentado na presente data, um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO PRESENCIAL
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021, conforme segue abaixo com a respectiva
resposta:
DO PEDIDO RESUMIDO:
Prezado
(a)
Senhor
(a)
Será necessário a entrega da amostras de todos os itens que compõe o
lote?
A nossa preocupação diz respeito a simplicidade ou não dos itens
constantes dos lotes senão vejamos: LOTE 01: telha cerâmica tipo
Francesa; LOTE 02: vaso sanitário e reservatório de fibra capacidade
3.000lts, Tê, joelho e etc. LOTE 03: Madeirit plastificado e portas; LOTE
04: Piso cerâmica e etc.
Como se percebe materiais insignificantes e irrelevantes para solicitar
amostras, alguns de difícil aquisição no mercado comum e complexos
para deslocamento para lá e para cá.
Diante dos fatos narrados, solicitamos o presente esclarecimento.
DA RESPOSTA:
O pedido foi apresentado a secretaria municipal requisitante a qual respondeu que SIM será
necessário a apresentação da amostra para todos os itens, com a possibilidade da amostra ser
substituída pela ficha técnica do produto, desde que esta conste as informações necessárias para
avaliação do item, devendo constar a identificação do lote e do item.
Ficam os licitantes que retiraram o edital cientes desse esclarecimento que vai publicado no Diário
Oficial do Município na edição de hoje.
Teofilandia – BA, 05 de Julho de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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