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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

SR (A). PREGOEIRO (A) – COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 
 
 

P E D I D O   D E   E S C L A R E C I M E N T O S 
 
 

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 08.710.871/0001-00, com endereço na Av. São Sebastião, nº 

3855, Bairro Quilombo, Cuiabá - MT, por meio de seu representante legal, que abaixo assina, vem, 

tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar ESCLARECIMENTOS ao PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 54/2019, pelas razões a seguir delineadas:  

 

ESCLARECIMENTO 01 
 

Está sendo solicitado, no Item 5, das especificações, subitens 39, 40 (Microcomputador Desktop Tipo 2), 41 

e 42 (Microcomputador Desktop Tipo 3) na descrição “Monitor de Vídeo”... 
 

O monitor deverá possuir certificação EPEAT no mínimo na categoria GOLD… 
 

Ocorre que a certificação EPEAT está passando por uma reestruturação que teve início este ano, os fabricantes 

e seus produtos estão passando por uma reavaliação e todos os produtos a partir de 2019 estão sendo 

reavaliados e reclassificados, todos iniciando com a certificações na classificação Silver. Até o presente 

momento não há disponível no site um produto com a classificação Gold. Logo, entendemos que se ofertarmos 

um monitor registrado no site www.epeat.net na classificação “silver” do EPEAT 2019, estaremos atendendo 

as exigências do edital. Está correto nosso entendimento? 

 

ESCLARECIMENTO 02 
 

Está sendo solicitado no edital, no Item 16.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA, subitem 16.5.2:  
 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.  
 

No intuito de evitar o consumo excessivo e desnecessário de papel, tendo que apresentar em sua documentação 

o contrato social e todas suas alterações contratuais, entendemos que se apresentarmos somente a última 

alteração de nosso contrato social “consolidado”, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto 

nosso entendimento? 
 

Aguardamos vossa resposta aos nossos questionamentos em tempo para participarmos do certame. 
 

Atenciosamente, 

Cuiabá/Mato Grosso, 19 de setembro de 2019. 

 

_________________________ 
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Departamento Comercial 
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