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Licitações

ESCLARECIMENTO Nº 001 AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021
Nos foi apresentado na presente data, um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO PRESENCIAL
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021, conforme segue abaixo com a respectiva
resposta:

DO PEDIDO RESUMIDO:
BOM DIA, SETOR DE LICITAÇÃO
solicitamos de V. Sas., esclarecimentos referente ao LOTE 03 nos ITENS abaixo relacionados:
Voces colocaram unidade onde deveria ser (METRO ou
ROLO), sendo que os rolos destes itens são vendidos a metro
ou rolos de 25 metros ou de 50 metros.
aguardamos orientações de vocês.
Pelo nosso entender seria rolos mas faltaram dizer rolos de
quantos metros.
30 - Tubo Eletroduto PVC 20mm 20 Und
31 - Tubo Eletroduto PVC 25mm 20 Und
32 - Tubo Eletroduto PVC 32mm 20 Und
33 - Tubo Eletroduto PVC 40mm 20 Und

DA RESPOSTA:
Tendo em vista se tratar de informações técnicas, o pedido foi encaminhado a secretaria municipal
requisitante para que o setor técnico se posicionasse, tendo o mesmo enviado resposta informado que de
fato as informações constantes nos citados itens encontram-se incompletas, assim como de diversos outros
itens dos demais lotes, o que poderá gerar discrepâncias nos preços ofertados pelos licitantes, sendo
necessário a revisão dos itens.
Com base na resposta apresentada pela Secretaria e o pedido de revisão na descrição dos itens,
acolho os apontamentos e na oportunidade retifico o edital, reabrindo-se assim os prazos do edital, de
acordo a previsão constante do Art. 21, §4º da Lei 8.666/93, haja visto que tal alteração irá influenciar
diretamente na elaboração da proposta,
Diante dos fatos apresentados informo que o novo EDITAL RETIFICADO deverá ser publicado,
no próximo dia 12/07/2021 alterando a data de abertura para o dia 26/07/2021 as 09hs.
Ficam os licitantes que retiraram o edital cientes desse esclarecimento que vai publicado no Diário
Oficial do Município na edição de hoje.
Teofilândia – BA, 09 de Julho de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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