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Edital da Tomada de Preços nº 001/2016-CPL/ALEMA  –  serviços de engenharia para urbanização, reforma e ampliação da Sede Social da ALEMA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 2106/2018 

RESPOSTA AO PEDIDO ESCLARECIMENTO 

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expedição para Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA. 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/ALEMA, no uso de suas 

atribuições, em atenção à solicitação de esclarecimento enviado através do e-mail pela 

empresa SKAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.488.339/0001-66, presta os seguintes esclarecimentos: 

 

Pergunta: “Solicitamos esclarecimento a respeito do Edital Pregão Presencial 

nº 019/2018.  Considerando que a organização de itens em grupo está em divergência onde 

o Termo de Referência se resume em 4 lotes e a planilha orçamentaria em 6 lotes, em qual 

termo, temos que nos basear para finalização do orçamento e proposta? “ 

 

Resposta: Conforme ‘Manifestação Técnica’ desta Comissão exarou o seguinte 

entendimento: 

“Em resposta ao pedido de esclarecimento do Edital Pregão Presencial nº 019/2018 da 

SKAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, informamos que, consta em anexo ao 

Termo de Referência ANEXO I  um reagrupamento em Lotes (fls.32 e 33), menciona-se 

também que, no item 4.4 (fl. 24) “ o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e 

compensatório, pois, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação”. 

Reforçamos que, no item 2.3 deste Edital (fl. 03), que trata do valor máximo total desta 

licitação, deverá ser usada a Planilha Orçamentária Anexo IV composta por 6 lotes (fls. 38 a 

42). 

Portanto, considerando a Manifestação Técnica acima citada, e corroborando 

de seu teor, esclarecemos que terá que basear-se para a finalização do orçamento e 

proposta a Planilha Orçamentária já dita anteriormente. 

São Luís, 03 de agosto de 2018 

 

Arthur Baldez Silva 

Pregoeiro Oficial da ALEMA 


