PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
INFORMAÇÕES DA SOLITANTE:
RAZÃO SOCIAL: MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ENDEREÇO: Av. Tefé, n 1721 – Cachoeirinha – CEP: 69.065-020
TELEFONE / FAX: 3664-0349 / 3664-0477
CNPJ / CGF: 84.499.755/0001-72
WEBSITE / E-MAIL: Movenorte@movenorte.com.br
INFORMAÇÕES DO PROCESSO
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 11/2016 – SRP
ABERTURA DIA: 29/08/2016 AS 14:00
Ao
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM
Setor responsável,
Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a
licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°: 11/2016.
Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da
Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da
Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento
correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômicofinanceira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação
errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da
Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção
na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara,
objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o
licitante e a administração.
1 – DAS MEDIDAS SOLICITADAS:
As Medidas solicitadas na descrição das especificações técnicas ITEM 4.1 CADEIRA
GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR, não correspondem ao modelo, sendo superior ao disponível no
mercado, sendo superior até mesmo aos modelos presidente do Edital.

2 – Certificado de Conformidade ABNT:
A Certificação é exigida apenas para o ITEM 1?

5. DO PEDIDO
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Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de
sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°:
11/2016.
Reforça-se que os questionamentos acima elencados tem o objetivo principal de obter, de
forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no
entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios
básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Manaus, 23 de Agosto de 2016.
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