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Comissão de Licitação SMSA - PBH <cplsmsa@pbh.gov.br>

Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

adm@balicomercial.com.br <adm@balicomercial.com.br> 21 de junho de 2021 10:24
Para: cplsmsa@pbh.gov.br
Cc: licitacao@balicomercial.com.br

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), bom dia!

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em
conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021.

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
econômico financeira 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 - ESCLARECIMENTOS

Nossa equipe técnica alertou-nos quanto a impossibilidade de formulação de proposta em face a não indicação do local
de utilização dos materiais – parede ou piso.

2 - DO PEDIDO

Ante o exposto, requeremos que seja prestado os esclarecimento acima elencado para saneamento e correção de
eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata
as informações que excluam 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.

 

 
 

 

Wellington Penteado Krabbenhoeft
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