
Brito

REESSDe: Brito <licitacaoDnovohorizonte.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 11:31

Para: 'Araújo & Tem Service'
Assunto: RES: EDITAL Nº 213/2020 PROCESSO Nº 349/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº

113/2020

BOM DIA Senhores:

O Pregão nº 113/2020 - tem como critério de julgamento o menor preço por LOTE, tendo
em vista a constituição de lote único: Preâmbulo: Tipo: Menor preço DO LOTE, Item 3.TIPO

DO PREGÃO - 31. Este PREGÃO é do tipo menor preço do LOTE. Termo de Referência 3.

ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS - 3.1. DECRIÇÃO DOS OBJETOS (TABELA) LOTE ÚNICO -

MUDAS DE ARVORES.

O valor estimado pela administração não é obrigatório a divulgação em pregões, portanto,
constam dos autos do processo, onde o interessado poderá obtê-los mediante vistas dos

autos.

Saudações
Antonio Brito.

De: Araújo & Tem Service [mailto:araujoservicetem gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 09:11
Para: licitacao Gnovohorizonte.sp.gov.br; Araújo & Tem Service <araujoserviceten gmail.com>
Assunto: EDITAL Nº 213/2020 PROCESSO Nº 349/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2020

| BOMDIA,

Referente ao PRESENCIAL Nº 113/2020, venho por meio deste solicitar esclarecimento ao item do edital:

item 07 alínea 1) Não será obrigatório apresentação de proposta para todos os itens, podendoolicitante
apresentar proposta somente para o(s) itens(s) de seu interesse;

item 3. TIPO DO PREGÃO: 3.1. Este PREGÃOédo tipo menor preço do LOTE.

a uma divergência referente ao informado no item 3 por lote e no item 7 alínea 1, que não será obrigatório

apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante apresentar proposta somente para o(s)
itens(s) de seu interesse;

qual tipo de procedimento realmente será utilizado? O lote abrange o total e apresentar só o que tem
interesse torna se por item.

Comrelação aos valores estimados, solicito por favor que nos envie para que possamos ver a viabilidade da

participação, e fazer uma proposta bem enxuta para a prefeitura.

atí.
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