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Prezados boa tarde.

Segue anexo pedido de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 26/2020.

Ficamo no aguardo de retorno. 

-- 
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A Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
Assessoria de Compras e Licitações 
Referente ao pregão eletrônico nº 26/2020 

A empresa Inovart Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, com 

sede na Rua Plácido de Castro, Nº 566, Sobrado 03 – Guabirotuba – Curitiba - 

PR, C.N.P.J. nº 12.308.936/0001-63, vem por meio deste solicitar 

esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos total 

interesse em participar. 

No referido edital menciona a dotação orçamentaria: 

 OBJETO:Registro de preços para 

futura aquisição de playgrounds, mobiliário 

escolar, equipamentos de cozinha, modelo 

PROINFÂNCIA, visando executar as ações 

elaboradas no Plano de Ações Articuladas do 

Termo de Compromisso PAR 201601532, 

Processo n. 23400004835201435, 

paraatender a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer do 

Município de Várzea Grande/MT. 

Sendo assim pedimos a gentileza de nos informar se a verba 
designada para aquisição dos objetos, são fonte de:  

o (  )Recurso Próprio da Prefeitura;  
o (  )Convênio; 
o (  )Emenda Parlamentar; 
o (  )Outros. 

 
 Sendo, Recurso Próprio da Prefeitura: 

o O valor já está disponível em conta?  
o Os prazos de pagamento estão sendo realizados dentro dos previstos em 

edital? 
 
 Sendo, Convênio: 

o Qual a origem e nº de repasse do mesmo? 
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o Havendo contrapartida do município, qual o valor real e/ou percentual de 
cada administração? 
 
 Sendo, Emenda Parlamentar: 

o Qual o nº de repasse e o nome do parlamentar? 
o Este recurso já está disponível em conta para pagamento? 

 
 

  Sendo outros, solicitamos especificar qual a fonte e origem do 
recurso: 
 
  Importante nos informar se o recurso orçamentário situa-se 
disponível em conta para pagamento e além disso nos inteirar quanto aos 
pagamentos, se estão sendo realizados dentro do prazo previsto em edital. 
   
  Gostaríamos que nos fosse informado algum telefone para contato, 
pois todos os encontrados não conseguimos finalizar a ligação.  
 
  Aguardamos deferimento e resposta para este. 

 

 


