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     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 

PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 0415/2020 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Objeto:  Aquisição de Material de Expediente, para a Assembleia Legislativa do Maranhão. 

 

   

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

suas atribuições, em atenção ao pedido de esclarecimento enviado através do e-mail pela 

Empresa Port. Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., presta os seguintes 

esclarecimentos: 

 

 

Questionamentos:  

1) MODO DE CONTRATAÇÃO 

 

Em vosso edital não está claro o modo de contratação. Se é Registro de Preços ou 

Entrega Parcelada. Diante disso, qual será o modo de contratação? 

 

 

2) PREVISÃO MÉDIA DE ENTREGA 

 

Temos interesse em participar do lote 05 (Papel A4) do pregão em epígrafe, porém, 

ao analisar o edital observamos que não consta uma estimativa detalhada de aquisição por 

unidade. 

Para que a Administração Pública tenha o melhor aproveitamento na compra, a 

estimativa é de extrema importância, uma vez que tal informação impacta diretamente no valor 

do frete. Por consequência, resulta na redução do valor final do Item que estará bem mais 

preciso e competitivo, não trazendo prejuízo aos cofres públicos. Vocês têm uma previsão 

média de quantos pacotes de papel adquirem mensalmente? 

 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO  

Instalada em 16 de fevereiro de 1835 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 

 

2 
Palácio Manoel Beckman. Avenida Jerônimo de Albuquerque, s⁄nº, Sítio Rangedor, Bairro Calhau. São Luís/MA. Telefones: 3269-3737 e (FAX) 3269-3445 

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

 

 

Resposta:  

Em resposta ao pedido de esclarecimento, referente ao primeiro questionamento, 

esclarecemos que encaminhamos para que o Setor Técnico respondesse os seus 

questionamentos. Transcrevo abaixo as respostas obtidas:  

A respeito ao modo de contratação, trata-se de uma contratação de forma 

parcelada. 

Com relação ao segundo questionamento, informamos que a PREVISÃO de 

consumo mensal é de 327 (trezentos e vinte e sete) resmas, conforme levantamento 

feito em anos anteriores. Entretanto, existe a possibilidade de aquisição de um 

quantitativo maior para estoque, dependendo da disponibilidade de armazenamento do 

Almoxarifado da ALEMA. 

Informamos, que este pedido de esclarecimento será disponibilizado no site da 

ALEMA na aba de Licitações e incluiremos no Sistema Comprasnet, a fim de dirimir 

qualquer dúvida de outros licitantes.  

São Luís, 29 de julho de 2020 

 

 

Arthur Baldez Silva 

Pregoeiro da ALEMA 

 


