
 
 
Esclarecimento 
(03/10/2017 11:27:07) 

Mensagem: Precisamos esclarecimentos quanto ao Item 
66: - O edital diz 03 cm de Largura X 50 cm 
de Comprimento, preço para 1.000 Pacotes 
com 20 Unidades; 20.000 Peças - No 
cadastro de Preços do Comprasnet, diz 
04cm de largura X 46 cm de comprimento, 
o preço cadastrado é para Unidade (não 
Pacote). 1.000 Peças Obs.: - Não tem como 
prevalecer o edital, pois um diz Pacote e 
outro Unidade. 

Resposta 
(03/10/2017 11:27:07) 

Resposta: 

 
Sr. Fornecedor. Havendo divergência entre 
o cadastro no Comprasnet e o edital 
prevalecem as condições e especificações 
do edital. 

Esclarecimento 
(09/10/2017 10:01:04) 

Mensagem: Pregoeiro Flávio de Souza Cunha Junior. 
Acredito que você tenha acesso ao cadastro 
de preços do Comprasnet, ou talvez eu não 
tenha conseguido fazer entender. - No edital 
a compra é de 20.000 unidades, no 
comprasnet só conseguimos cadastrar 1.000 
unidades. 

Resposta 
(09/10/2017 10:01:04) 

Resposta: Sr, Fornecedor, O material deve ser cotado 
de acordo com as especificações constantes 
no Termo de Referência - Anexo I , parte 
integrante do edital, ou seja: Item 66 Cinta 
Elástica. Quantidade: 1.000 pacotes, com 20 
unidades cada; Cor: Com inscrição ´TRT 
19ª Região-AL, em azul", conforme 
amostra; Medida: Aproximadamente 3 cm L 
X 50 cm C (quando unidas as extremidades 
terá 25cm). Então deverão ser cotados os 
1.000 pacotes( que no comprasnet foi 
colocado unidade, em virtude de não ter 
sido possível cadastrar pacote. Quanto às 
especificações no comprasnet, nem sempre 
encontramos o objeto exatamente com as 
mesmas características daquele que 
queremos, e cadastramos o que encontramos 
que mais se aproxima da nossa necessidade. 
Então é uma dificuldade que encontramos 
do sistema comprasnet no momento do 
cadastramento da licitação, porém deve ser 
cotado o que está exigido no edital. Assim 
ratificamos a informação de que deverão ser 



cotados 1000 pacotes. Att, Nely Ribeiro 
Pregoeira 

Esclarecimento 
(09/10/2017 15:52:02) 

Mensagem: Bom dia! Estou interessado em participar do 
pregão nº 23/2017 mas, acho que está 
havendo algum engano na descrição do item 
46 do lote III tendo em vista que, a 
descrição está totalmente equivocada pois, o 
material solicitado é extrator de grampo em 
acrilico e as medidas são de papeleira de 
acrilico. No aguardo de um esclarecimento, 
despeço-me. 

Resposta 
(09/10/2017 15:52:02) 

Resposta: Sr. Fornecedor. O item em questão 
encontra-se descrito no sistema 
COMPRASNET, no campo pertinente ao 
lançamento da proposta, nos exatos termos 
do item OBJETO do TR (Termo de 
Referência), parte integrante do Edital, 
subitem 1.1, item 46, posição confirmada 
pelo item 05 do referido TR, pág. 26 
VALOR ESTIMADO, item 46. No entanto, 
o item ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS 
apresenta equivocadamente a descrição de 
uma bandeja de papel para o item 46. 
Antecipamos nossas desculpas ao tempo em 
que agradecemos a boa observação do 
licitante. A cotação deverá obedecer ao que 
consta registrado no sistema 
COMPRASNET por estar em consonância 
com o EDITAL, ressalvando que o item em 
apreço ´EXTRATOR DE GRAMPOS", 
admite dimensões aproximadas de 14,5cm a 
15cm de comprimento e 17mm a 20mm em 
largura, desde que em aço inoxidável. Att. 
Valter Silva 

 


