PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS 02/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 115/2016

ESCLARECIMENTO 01

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, torna
públicos a todos os interessados o ESCLARECIMENTO 01do Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico nº 02/2017.
ESCLARECIMENTO 01
No dia 11 de janeiro de 2017, a interessada COMERCIAL ATACADO GUARNIERI LTDA solicitou
os seguintes esclarecimentos:
no item 3.1 b) diz que o papel higiênico deve ser apresentados em pacotes fechados.
Isso quer dizer que posso passar o valor do papel de 4 rolos, ou tenho que passar o valor de
cada pacote especifico?
Esclarecemos:
Conforme item 8.4 do edital, a proposta deverá prever apenas o valor total, ou seja, para os
7.680 rolos, não sendo necessário discriminar valores por rolo ou por pacote. Se necessário
durante a execução do contrato, estes serão calculados de forma proporcional.
Considerando que a apresentação do objeto deverá ocorrer, necessariamente, em embalagens
fechadas de fábrica, e considerando que no mercado há embalagens de diversas quantidades, o
edital apenas facultou a oferta de qualquer embalagem, visando aumentar as possibilidades
dos proponentes.
Em suma, para o CRCRS é indiferente receber o objeto em pacotes de 4 ou 16 rolos, desde que
preservada a quantidade total e apresentados sempre em embalagem fechada. Para facilitar a
compreensão, o edital ainda apresenta o cálculo correspondente ao número de embalagens
para cada quantidade.
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Tal situação, reitero, não tem qualquer relação com a proposta, pois esta mencionará apenas o
valor total para cada item, não importando se a licitante trabalhará com pacotes, de 4, 12 ou 16
rolos.
No ensejo, a mesma lógica vale para o item 02 (papel toalha).

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2017.
Cauê Ardenghi Biedacha
Pregoeiro
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