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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 58/2019

RS LICITAÇOES | Silvano Carvalho
Qui, 17/10/2019 14:44
Para:  'Pregões VG' <pregaovg@hotmail.com>

Sra. Pregoeira Elizangela Ba�sta, boa tarde.
 
Em nome da empresa EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.004.624/0001-91, interessada em
par�cipar do certame, apresentamos abaixo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente a TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 58/2019, conforme a seguir:
 
O item 5.7.1. do Termo de Referência especifica a QUANTIDADE DE UNIDADES onde deverão ser realizados os serviços deste certame.
 

 
No entanto, afim de que as empresas interessadas em par�cipar desta licitação, possam efetuar a composição unitária de seus custos, são
necessárias informações detalhadas a respeito do QUANTITATIVO DE AVALIAÇÕES DOS AMBIENTES que serão necessárias para cada unidade
informada no item 5.7.1.
 
Tendo em vista que o equipamento de coleta de amostra de ar do ambiente, usada na bomba de amostragem, tem o custo por unidade,
necessitamos da quan�dade exata de ambientes a serem avaliados, para que possamos compor o custo e avaliar o menor preço possível a ser
ofertado nesta licitação.
 
Esta mesma necessidade de definição da quan�dade exata de ambientes a serem avaliados, se aplica ao equipamento de Vibretes.
 
Assim, ques�onamos o que segue:
 

·       Qual a quan�dade exata de avaliações que serão realizadas por ambiente nas unidades?
 
Sem esta definição exata da quan�dade de ambientes, por unidade, torna-se impossível calcular os custos decorrentes destes serviços e, por
conseguinte, impossível elaborar uma proposta de preço para par�cipar deste certame.
 
Destacamos ainda que estas informações já foram objeto de pedido de esclarecimento, tanto por nós da empresa EXPECTA ATENDIMENTO,
como também por outras empresas interessadas (SESI/SENAI MT) e esta Pregoeira ainda não respondeu, obje�vamente, qual é a quan�dade
de ambientes, por unidade, que serão objeto de avaliação.
 
Esta não divulgação de informações cruciais para a elaboração das propostas, de forma clara e precisa, além de provocar insegurança jurídica
ao certame, viola o direito líquido e certo das licitantes na medida em que as informações constantes do edital e termo de referência
impossibilitam a justa e equânime definição do objeto, impedindo a compe��vidade.
 
Sendo o que �nhamos para o momento, desde já agradecemos a atenção.
 
Aguardamos resposta o mais breve possível.
 
Obs.: Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
 
A�.,
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