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Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>

Pedido de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021 

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>
Para: Flores Music <flores.musique@gmail.com>

Prezados,

Boa tarde.

Em atenção à segunda solicitação de esclarecimento da empresa Flores Music, entramos em contato com a área responsável pela elaboração do Edital do PE SRP

Segue resposta ao questionamento:

"Após verificação, não foram localizadas divergências entre os quantitativos apresentados no Edital e nos registrados no Comprasnet.

Refletindo sobre o que poderia ter ocasionado tal confusão, presume-se que pode ter ocorrido 02 (duas) situações por parte de quem está lendo o material:

1. Considerou-se os quantitativos expressos no Estudo Técnico Preliminar, em detrimento dos expressos no Termo de Referência.

Se assim for, há uma divergência entre esses quantitativos, uma vez que no Estudo Técnico Preliminar, tinha-se uma estimativa de se adquirir 71 equipamentos
representa o quantitativo real e consolidado a ser requisitado - houve uma redução para 65 equipamentos e instrumentos musicais. Reforçamos então que, os 
de Referência, que foram aqueles registrados no sistema Comprasnet. 

2. Considerou-se os quantitativos totais apenas do Órgão Gerenciador (Unilab), sem levar em consideração os quantitativos totais dos Órgãos Participantes.

Salientamos que os quantitativos totais de cada item é o resultado do somatório dos quantitativos totais do órgão gerenciador e dos órgãos participante

 

No caso do item 03, por exemplo, o quantitativo total do item é 09 (nove) unidades, que representa o somatório dos quantitativos totais da Unilab (Órgão gerenci
do Norte (Órgãos Participantes). A consolidação dessa informação pode ser observada no documento Relação de Itens, disponível no Comprasnet, como observa

Observação: Parte das informações do Termo de Referência (Anexo I do Edital disponível no Comprasnet e no site da Unilab) não ficaram visíveis no arquivo p
em sua integralidade, encontra-se disponível no DOC SEI 0431169 do processo 23282.410082/2020-35, que pode ser acessado pelo link https://s
9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boqwUOYgZBRJzs-oKVq3ks65T76fhsRbtnwW9yEsGEQ6hw"

Atenciosamente,

Vanessa Ingrid da Costa Cardoso
Pregoeira

Em qui., 31 de mar. de 2022 às 17:07, Flores Music <flores.musique@gmail.com> escreveu: 
Prezado(a), 
 
Encontramos divergência no quantitativo do edital com o do site do 
comprasnet, por gentileza precisamos que seja verificada os 
quantitativos. 
Grata 
 
Em qui., 31 de mar. de 2022 às 17:03, Divisão de Licitações / COLOG -
UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> escreveu: 
> 
> Prezados, 
> 
> Informo que estaremos encaminhando vosso pedido de esclarecimento à área técnica para manifestação. 
> Tão logo obtivermos resposta, encaminharei. 
> 
> Atenciosamente, 
> Vanessa Ingrid da Costa Cardoso 
> Gerente da Divisão de Licitações 
> 
> Em qui., 31 de mar. de 2022 às 14:54, Flores Music <flores.musique@gmail.com> escreveu: 
>> 
>> Prezado(a), 
>> 
>> segue em anexo o pedido de esclarecimento. 
>> 
>> no aguardo. 
> 
> -- 
> 
> (85) 3332-6164 

https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boqwUOYgZBRJzs-oKVq3ks65T76fhsRbtnwW9yEsGEQ6hw
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> Divisão de Licitações (DILIC)/Coordenação de Licitações, Contratos e Patrimônio (CLCP) 
> Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 
> Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

--  

(85) 3332-6164 
Divisão de Licitações (DILIC)/Coordenação de Licitações, Contratos e Patrimônio (CLCP)
Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB


