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Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

ESCLARECIMENTO PE 01/2022 (OP- 24629) 
2 mensagens

Maria Rodrigues <maria.rodrigues@microtecnica.com.br> 14 de março de 2022 13:08
Para: "comissaodelicitacao@crf-ba.org.br" <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br>

AO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF/BA

PE 01/2022

  

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-
100 – Brasília – DF, esclarecer o seguinte:

Prezado Sr. Pregoeiro,

Esclarecimento 01:

O edital define que: 

10.1 Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para re�rar a nota de
empenho/ordem de fornecimento, bem como a ordem de execução dos serviços de instalação, devendo
fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

No entanto, não há na especificação sobre os serviços de instalação e treinamento. Tendo em vista
tratar-se de um serviço oneroso, o qual impacta no valor da proposta, solicitamos que sejam informadas
as regras e especificações necessárias para execução de tais serviços. 

Esclarecimento 02:

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a gen�leza de informar o valor unitário de cada item do
referido lote. 

Lote 01 R$ 53.277,40 Total.

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

 

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
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Atenciosamente,
Maria Eduarda Ribeiro 

Comissão De Licitação | CRF-BA <comissaodelicitacao@crf-ba.org.br> 14 de março de 2022 15:49
Para: Maria Rodrigues <maria.rodrigues@microtecnica.com.br>

Prezada Maira,  boa tarde,   

Referente: 
Pregão Eletrônico Nº 001/2022

Respostas:
Esclarecimento 01: 

No Edital nº 001/2022 não foi mencionado em nenhum momento que haveria serviço de instalação e treinamento.
Portanto, não existirá esse serviço para o Edital.  

Esclarecimento 02: 

Na formatação do Edital já está contemplado o preço estimado de cada Lote, relativo aos itens não constam os
valores por conta da elaboração deste Edital. Dessa maneira não podemos informar os valores dos itens que por
conseguinte na composição dos valores unitários deverá ser feita pelo licitante atendendo ao valor de referência.

              
               Atenciosamente
          Comissão de Licitação
         Tel: (71) 3368-8812/8800

[Texto das mensagens anteriores oculto]


